


হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞীন। 

পঞ্চম খণ্ড । 

( পরিশিষ্ট ) 

শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্, 
প্রফেদার অফ মেটিরিয়া! মেডিকা, হানিমাঁন মেডিকেল 

কলেজ ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ । 

স্পা ৮ উিউিজাতিদউ ৬০ সপ 

ততীয় সংস্করণ । 

প্রকাশক-_শ্রীস্থরেক্দ্রনাথ রায়, এম. এ. 

পাবনা । 

১৩৩৭ 

4414 772/7£5 ?030796৫ 47106 25 41- 



কলিকাত! 

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড স্বর্ণ গ্রেষে 

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য কণ্ক মুদ্রিত । 



নিবেদন 
োঁমিওপ্যাথিক ভৈষঙ্গ-বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত 

ভইগ, পুস্তক ও সমাপু হইল । কল্পনায় পঞ্চম খণ্ডের কলেবরের বে সীম! 

নির্দেশ করিয়াছিলাম কার্ধাতঃ গ্রন্ব-কলেবর তাহার দ্বিগুণ হইয়! 

গাড়াইয়াছে। ব্যয় ৪ স্থানসক্ষেপের অনরোধে গ্রন্থের কাধ্যকারিতার 

ভানী করা সঙ্গত বোধ না হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। অন্থান্ত 

গণ্ডের ভুলনায় পঞ্চন খণ্ডের আকার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। পুস্তক 

পগাপু করিতে বিলম্ব হওয়ার উহ! অন্ততম কারণ। পুস্তকের শেষে যে 

ওষধের ও চিকিত্সার নির্ঘট (17706) সংযোজিত হইয়াছে তাহার 

লন যে কিরূপ শ্রমসাধ্য ও সমর়সাপেক্ষ তাহা উক্ত নির্ঘণ্ট গুলি 

একবার নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম ভইবে । বিলম্বের জন্ত 

£রাকরও বিশেমরূপে দায়া। থে কারণেই হউক বখন বিলম্ব হইয়াছে 

₹খন গ্রাহক্গণের নিকট তজ্জগ ক্ষমা প্রাথী। 

পঞ্চম খণ্ডের মূণা মন্বন্ধেগ কিছু বলা আবগ্তক। সঙ্কল্প ছিল, পূর্ব 

ন'রগণ্ডের হায় এ থণ্ডের৪ মূল্য ২০ স্থির করিব; এ খণ্ডের 
'£লেবর ঘেন্ধপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে মুদ্রাঙ্গনব্যয় বায় প্রায় দ্বিগুণ 

নাগিয়াছে। এরূপ হওয়ায় পুর্ব সংকল্পের কিছু ব্যতিক্রম করিতে 

মাধ হইয়াছি। তিনটি বিস্তৃত নির্ঘন্টের (106১ ) সংযোৌজনাই 

[র কারণ। দংক্ষেপে একটি নির্ঘ দিলে মূল্য না বাড়াইলেও 
:.লতত। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থপাঠে বিশেষ অনুবিধ। হইবে জানিয় 

এইরূগ বিস্তৃত নিঘণ্ট সংযোজিত হইল । ইহা! নু ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ 

হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে বাধাই, 
এবং পঞ্চম খণ্ডের সহিত নির্ঘণ্ট সংক্টজনা করায় কিঞিৎ ব্যয়সংঙ্গেপ 



(২) 

হইয়াছে এবং তজ্জন্যই নির্ঘণ্ট সহ পঞ্চম খণ্ডের মুলা মাত 8* আন বাড়া- 

ইয়! ৩২ টাকা! ধার্ধ্য করা সম্ভব হইয়াছে। ভরসা করি ইহাতে গ্রাহক- 

গণের অভিযোগের সঙ্গত কারণ থাকিবে না। 

গ্রন্থনঙ্কলনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও ছুই চারি কথা বল! প্রয়োজন বোধ 

করি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঘে ভেষজগুলি বহুল প্রযুক্ত 

তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোন কথাই পরিতাক্ত হয় নাই; বরং পরস্পর তুলনা- 

সৌকর্যার্থে একই বিষয় কোন কোন স্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে । 

তাহাও উদ্দেশ্তটমূলক । কারণ কোন উঁষধের বিষয় লিখিতে যদি 

স্থানাগ্তরে তাহার আংশিক বর্ণনায় নির্দেশ মা করিয়। ক্ষান্ত থাক বায় 

তাহ! ভইলে পাঠকের অবকাশের অভাব ব| প্রনুত্তির শৈথিল্য বশতঃ 

তাহ! হয়ত অপঠিত থাকিয়া যাইতে পারে। তজ্জন্া উষধধটির সম্যক 

পরিচয়ের বিদ্ধ ভওয়ার সম্ভব; ওষধবর্ণনারও পুর্ণাঙ্গত্বের ভানী হয়। 

পাঠকালে স্থানান্তরে দ্র্টবা বিষয় খুঁজিয়া এইতে জ্ঞানের ধারাবাহিকতার 

যেখিচ্ছেদ ঘটে তাভা বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির হানিকর। এই 

বিবেচনায় গ্রন্থবাহুল্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কোন কোন স্থলে বিষয়- 

বিশেষের পুনর্ভাষণও স্বীকার করিয়াছি । বহুণ প্রদুক্ত গধধগ্ডুণি থে 

ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা ইংরাজিতে একটি মাত্র ৬বধ 'অবলম্বন 

করিয়া যে সকল পুস্তিকা (21017001211) ) আছে তদ্রপ সবিস্তার। 

বস্তৃতঃ তত্তৎ গুধদ সম্বন্ধে ভিবকগ্রবরগণ থাহ1! থাহা লিপিবদ্ধ করিয়া, 

ছেন তাহা সমস্তই বথাসম্ভব সংগৃহীত ও মন্নিবেশিত হইয়াছে। নিজের: 
অভিজ্ঞতার ফলও বথাস্থানে সবোজিত হইয়াছে । হোমিওপ্যাথি *. 

চিকিৎসায় সাফল্যের নিদান স্বরূপ ভেঘজসমূৃহের সারৃশ্ত ও প্র 

বিচার অতি বিস্তৃত ও বিশদভাথে বিবৃত হইয়াছে। বঙগগভা; 

লিখিত হোমি ওপ্যাথিক ভেষজ্যবিষয়ক পুস্তকশুলির মধ্যে ইহাই 

 শন্থের একটি প্রধান বিশেষত্ব । 



(৩) 

বহুল প্রযুক্ত ওধধ ব্যতীত অন্য যে সকল ওধধ হোমিওপ্যাথিক 

চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই ইহাতে সন্নিবেশিত ভ্ইয়াছে। 

সেগুলিও প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

গ্রন্থখানি আদি হইতে অন্ত পর্যান্ত এরূপভাবে লিখিত যে কোন্ 

একটি ভেষজবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলে উক্ত ুঁষধের একটি সুম্পষ্ট 

প্রতিকৃতি মাঁনস-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে; অন্য পুষধের প্রতিকৃতির 

সহিত তুলনায় ভ্রম হইবার সন্ভাবনা থাকিবে নাঁ। ইংরাঁজিতে বাশাকে 

ইগ্ডিভিডুয়েণিজেশন (117015100811540109)) বলে। ইহার উদ্দেস্ঠ 

এই থে, কোন রোগ চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলে তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ 

ওষধটি চিনিয়। লইতে ভ্রম না হয়। তবে যদি ভ্রম হয় তাহ গ্রায়শঃ 

রোগার বৃত্তাপ্ত সংগ্রহ করিতে আমাদিগের ত্রুটি বশতঃ। 

অবশ্য স্বীকার করি বে ভৈষজ্যবিজ্ঞান আয়ত্ত কর! অতীব শ্রমসাধ্য ; 

কিন্ত বিনা আয়াসে কোন বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ সম্ভব নহে । ভোমিছ 

প্যাথির ত কথাই নাই; ইভা্ুস্তর সাগরবিশেষ । ভোনিওপ্যাথিকে 

স্থথগ্রাহ শাস্ত্র বণিয়া প্রকাশ করা নিজের অঞ্তারই পরিচয় । বিলাতের 

ডাক্তার ব্ণেট €193207)600) বলিয়াছেন ইহা ৮0155090100519 416 

001৮1 স্তথাপি এই হোমিওপ্যাথিগহনে প্রবেশের নিদ্দি্, ভ্রান্তিহীন, 

ও বিজ্ঞানসম্মত পথ আছে। ইহাতে নৈপুণালাভ করিতে হইলে 

দৈর্যা, এ্রকান্তিকতা, শ্রমশীণতা, সত্যান্ুসন্ধিংসা ও অকপট শ্রদ্ধাদি 

গুণ থাকা আবধম্তক। বিশেষতঃ যিনি ভ্বজ্যবিজ্ঞান (5/৩117 

[৩৫1০৭ ) নিরন্তর আলোচনায় কাতর তাহার পক্ষে হোমিওপ্যাথির 

প্রকৃত জ্ঞানলাভ অনন্তব । হ্যোমিওপ্যাথিক ভেষজাজ্ঞান যান্নাতে 

বথাসস্তণ স্থলভ হয় তাহাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য 
এক্ষণে গ্রন্থন্লিবেশিত : স্বিস্বত নি্ধণ্ট্টির (11): ) বিষয়ে ছুই 

এক কথা বলা! প্রয়োজন। এই নির্ঘণ্ট তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । 



(৪ ) 

১ম ওষধের সংজ্ঞানুলারে, ২য় রোগের নামানুযায়ী, ৩য় রোগের নির্ঘণ্টের 

পরিচায়করূপে। এই নির্ঘন্টত্রয় এরূপ বিস্তৃত ও বিশদভাবে সঙ্কলিত 

হইয়াছে যে ইহাদ্বারা চিকিৎপাবিজ্ঞানের (06715690105) কার্যা9 

বহুল পরিমাণে সাধিত হইবে। 

১ম ভাগ। কোন একটি টষধ কোন্ কোন্ রোগে প্রধুক্ত হয় ও 
তাহার গুণ এবং ক্রিয়াদি পুস্তকের কোন্ স্থলে বিবৃত আছে তাহা এই 
ভাগে প্রদিত হইয়াছে । 

২য়ভাগ। কোন একটা রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে তাহার 

প্রয়োজনীয় উঁষধ কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় পাওয়৷ যাইবে তাহা! এই দ্বিতীয় 
ভাগে দেখান হইয়াছে । 

৩য় ভাগ । রোগের নাম দ্বিতীয় ভাগে শ্বজাতীয়ত৷ অনুসারে 

পু্াক্রমে উল্লিখিত থাকায় স্থলবিশেষে কোন্ কোন্ জাতীয়ের অস্তগত 

হুদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, তজ্জনা রোঁগনিচয় তৃতীয় ভাগে বর্ণান্থ- 

ক্রমে বিন্যস্ত করির! তাহ। দ্বিতীয় ভাগের কোন্ জাতীয়বর্গের অন্তগত 

তাহা প্রদশিত হইয়াছে। নী 
এস্কলে ইহাও বলা আবশ্তক যে নির্ঘন্টমধ্যে স্বল্পপ্রয়োজনীয়, 

বোধে কোন কোন রোগের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত ন! হইলেও এ 

রোগগুলিযে সকল নন্্ব আক্রমণ করিয়া থাকে তাহাদিগের রোগের 

সাধারণ নির্ঘন্ট মধ্যে তর রোগের উধধগুলিও বিবৃত হইগ্নাছে। সুতরাং 
প্র সকল ওধধের বিবয় পাঠ করিলেই এ বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি জান! 

যাইবে। 

এই গ্রন্থের পুর্ব পুর্ব খগ্সকল মুদ্রণকালে স্হৃদ্প্রবর পরম 

শ্রদ্ধাভাজন ৬অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নালা বিষয়ে আমার 

প্রধান সহায় থাকিয়া আমাকে অপরিশোধ্য খণজালে আবদ্ধ করিয়।- 

ছেন * কিন্তু বর্তমান খণ্ড প্রণয়নের প্রারস্তে তিনি অকস্মাৎ আমাদিগের 



(৫ ) 

মায়ামমত। তাগ করিয়] স্বর্মীরোহণ করায় তাহার দুল সাহায্যে বঞ্চিত 

হই। ইহাঁও বর্তমান খণ্ড প্রকাশের বিলম্বের অন্ততম কারণ। আমার 

পরম হিতৈষী বন্ধু প্রবর শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গুই ও যুক্ত গ্তামাচরণ 

মৈত্র মহাশয়দ্বয়ও আমাকে বিশ্যে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদিগের 

নিকট সে জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । বল! বানুণা, পুর্ব গ্রকাশিত 

থগ্ডগুলির নার এই খণ্ড এ্রণয়নেও বনু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের গ্রন্থ 

হইত্তে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্প হইয়াছি; তজ্জন্ত তাঁহাদিগের নিকট 

চিররুতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। 

গ্রন্থখানি সব্বাজসম্পন্ন ৪ কাধ্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত বত্ব-চেষ্টার ক্রুটি 

করি নাই । এক্ষণে, ধাহাদিগের জন্ত ইহ] লিখিত হইল তাহার! এতদ্দার! 

কিঞ্ন্সাতর উপকার পাভ করিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিণ। পরিশেষে 

বক্তব্য এই বে গ্রন্থে বু ভ্রমপ্রমাদ থাকারই সন্ভব। অতএব স্থধীজন- 

সমীপে সানুনয় গ্রার্থন| যে ভ্রমাদি দৃষ্ট হইলে তাহারা যেন কৃপা করিয়া 
তাহ! দেখাইয়! দ্েন। তাহাতে তাহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও 

ভবিষ্যৎ সংস্করণে ততসংশোধনে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব। অলমতি 

বিস্তরেণ।' ইপ্ডি 

৪ নং বিডন রে, কলিকাতা নিবেদক 

১৯শে জুলাই ১৯১৫ সাল। জশ্ীজগচ্চন্্র রায়। 



দ্বিতীয় বারের নিবেদন । 
হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানের পঞ্চম ব৷ পরিশিষ্ট থণ্ডের দ্বিতীয় 

স্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও অন্তান্ত খণ্ডের সায় 

ইহাও প্রথম সংস্করণের পুনমু্রন মাত্র, তবে প্রয়োজনানুসারে প্রথম 

স্করণের বর্ণনাদির ভাষ। সংশোধিত করিয়! ব্ষয়াদি সুখবোধ্য করিবার 

যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অপিচ প্রথম সংস্করণের মুদ্রাকর প্রমাদ 
এবং অন্যান্য দোষও সংশোধনের বিষয়ীভূত হইয়াছে । 

পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কারণ পাঠক 

মভোদয়গণ অবগ্ঠই জ্ঞাত আছেন অধুনা পুস্তক ঘুদ্রনের বায় চতুগু ণাপেক্ষাও 
বন্ধিত হইয়াছে । এরপ স্থলে মন্পূর্ণ গ্রন্থের মুল্যের চারি টাক! মাত্র বৃদ্ধি 

বোধ হয় অসঙ্গত হয় নাই। এজন্য আশ! করা! যায় সদয় পাঠক মহোদয়- 

গণ পূর্ববৎ কূপ! বিতরণে বিমুখ হইবেম না । 

৪ নং বিডন রে, কলিকাতা নিবেদক, 

১২ই বৈশাখ, ১৩২৯ সাল। জ্রীভগচ্ত্রক্র ল্লা্স 
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১। এক্টিয়। রেসিমোসা । ২। এক্টিয়া স্পাইকেটা। 
৩। ক্রিমেটিল ইরেক্টা। ৪ । এডনিস. ভার্ণেলিস্। 
৫ | রেণান্কুলাস্ বান্বোসাস্। ৬ । ফ্যযাফিসেশ্রিয়!। 
৭। রেণাঙ্থুলাস্ স্িরেটাস্। ৮ । হাইড্যান্থিস্। 
৯ | হেলিবোরাস্। 

একনাইটু ও পাল্সেটিলা প্রভৃতি লেশাহু্লেস্নি জাতিভুক্ত 
প্রধান প্রধান উধধের বিষয় স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে। 
উপরি উক্ত জাতীয় অগ্ত কতিপয় খ্ষধের বিবরণ আমরা বর্তমান 

লেক্চারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব । মনুষ্য শরীরে ইহাদিগের ক্রিয়াগত 

বিশেষত্ব অপেক্ষা চিকিৎস| স্বন্ধীয় কার্ধ্যক্ষেত্রের সংকীর্ণতাই ইহাদিগকে 

এক লেকৃচারে সন্নিবেশিত করিবার বিশেষ কারণ । তথাপি ওষধ 

পরম্পরামধ্যে ক্রিয়াগত বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিলেও এরূপ বর্ণনায় 

তাহা পরিশ্দুট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমা অন্তান্ত ওষধ 

সম্বন্ধেও এই প্রথা অবন্শ্বন করিব। 

১। এয়া রেসিমোসা (4০2১৪ ]২40502998 )। 

সান্বাল্রশ নাম ।-_সিমিসিফি উগা, ব্যাক কোহশ। 

প্র্জোগক্রপন ।-টাট্ক। মূলের টিংচার বা অরিষ্ট। 

তুলনীস্ত শজ্বহ্থ 1--পাল্ম্, সিপিয়াঃ নেট্ মিউ, লিলি টাই, 

ইগ্নে। 



২ হোমিওপ্যাথিক ভৈবজ্য-বিজ্ঞান। 

শামা জিরা -_সিমিসিফিউগা মেরুদণ্ডের, বিশেষত: 
তাহার উদ্ধাংশের শ্নামুতে কার্য প্রকাশ করায় মেরুমজ্জ বেষ্ট ও স্াযুবেষ্টের 
উত্তেজনা ও প্রদাহ, স্নানুশূল এবং পেশীর আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ 
উৎপন্ন হয়। কার্যাক্ষেত্রে জরাবু ও অগ্ডাধারের নানাবিধ রোগ, স্নাদুশূল 

এবং প্রদাহ নিবারণ দ্বারা ইহার কাণ্যের কথঞ্চিং বাপকতা প্রকটিত 

হয়। 

লক্ষণ । 

"নন্ন। প্রলাপ, পঠিত বিষয় রোগীর পুনঃপুনঃ পাঠ করিবার 

প্রবৃত্তি। মদাত্যয়বৎ প্রলাপ । রোগী খিলাপ করে, কষ্ট প্রকাশ করে 

এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে । পর দিবস আনন্দে শরার শিহরিয়া উঠে, 

ক্রীড়াশীলতা জন্মে এবং মানসিক অবস্থা পরিষার হইরা যায়। অপরাহ্থে 
দুঃখিত, অবসাদিত এবং উৎকণ্ঠাধুক্ত হর়। 

শ্কমস্ভতন্ব।- মুদ্ধাদেশে অবিশ্রাস্ত অবদাদভাব। মস্তক গুরু 

ও বুহত্তর বোধ); নত হইলে এবং প্রাতঃকাণে উত্থান করিলে 

শিরোধুর্ণন ; উপাধান হইতে মন্তকোক্তোলনে বিবমিষা) মন্তকে ঢেউ 

খেলার ভাব । চাপে ললাটের মৃদ্ধবেদনার উপশম । মস্তক এবং চক্ষু- 

গোলকে অত্যন্ত বেদন।, সামান্য চালনায় তাহার বুদ্ধি। মস্তকের দক্ষিণ 

পার্খে ও চক্ষুগোলকের পশ্চাতে তীক্ষ বেদনা । মুর্ধী, অক্সিপাট, লল।টের 

দক্ষিণ পার্খে, চক্ষু এবং কর্ণে কনকনানি ও তীরবেধবৎ বেদনার শয়নে 

বৃদ্ধি ও গুল্সবারুগ্রস্ত রেগীর স্তায় ক্রন্দন। মুদ্ধ৷ ফাটিয়া যাওয়ার 

অস্থভূতি। 
ন্নিজ্া ।-অচৈতন্তের ভাব। মস্তিফ্ষের উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা 

হীন্তা। নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা, আস্থরত। ৷ সর্বশরীরের অসাড়ত। 

বোধ জন্য নিদ্রা হয় না। নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয় না। 



এক্টিয়া রেসিমোস! | ৩ 

স্বালু।-জজ্বার কম্প, আবুঞ্চক পেশীর আনর্ভন। অঙ্গের 

অনিয়মিত গভি,বামদিকে অধিক 3 জজ্বার অস্থৈর্ধ্য। পর্ধ্যায়ক্রমিক 

প্রবল ও ক্ষণিক আক্ষেপ। সম্পূর্ণ শরীরে বেঁধা বোধ । স্থানে স্থানে 

বৈছাতিক আঘাতবৎ অনুভূতি । নানাস্থানে তীক্ষ কর্তনবৎ বেদন!। 

সর্ধবশরীরে ক্ষত হওয়ার স্তায় ঘ্ববোধ। সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ 
হস্তের অসাড়তা । 

চক্ষু ।_চক্ষুগোলকে তীর বেদনা, মস্তক কিন্বা চক্ষু নাড়িলে 

ও সন্ধা(কালে তাহার বৃদ্ধি। চক্ষুপোলকের কেন্ত্রস্থানে ভয়ানক বেদনা, 

প্রাতকালে আরন্ত হইয়া সকপ দিন থাকে এবং উপর তলায় উঠিতে 

তাহার বৃদ্ধি হয়। 

স্র(সন্যল্ত্র | বামবক্ষের পঞ্চম অথবা যষ্ট পঞ্জরাস্থির নিম্নে 

ভয়ানক ধেদন|। বক্ষে দক্ষিণ পারে বেদনা হওয়ায় রোগী চিতভাবে 

শুইতে ও বক্ষ চাপিতে বাশ্য হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের খর্কতা ও অল্প কাসি জন্মে। 

আন্নাম্পয় ।- তৃন্গাহীনতা, অল্প ক্ষুধা। মধ্যাহন ভোজনের 

স্পৃচ থাকে না। আমাশয়ে প্রবশ বেদনা, বিবমিষা ও বমন। শিরঃশুল 

হইলে উদ্গার “উঠে । সবুজ বস্তর খমন, রোগী গে গে করে, 

উন্মভ্তের গ্ঘানন চীৎকার করে এবং উপশমের জন্য ছুই হস্তদ্বার৷ মস্তক 

চাপিয়া ধরে। আমাশয় স্থান দমিয়। যাওয়ার গ্তায় অথবা তথায় 

“কিছুই নাই নাই ভাবের” অনু ভূতি। 

উদল্পি।-_সাদগ্িক উদরশূন, সম্মুখে বক্র হইলে, শরীর ছ্বিভীজ 

করিলে ও মনত্যাগান্তে উপশম। উদরের স্ফীতি নিবন্ধন পুর্ণতাবোধ। 
অন্ত্রেে কটিতে এবং নিষ্নাঙ্গ বাহিয়া প্রবল বেদনা । অস্ত্রে ভয়ানক 

যন্ত্রণাকর বেদনা; ডাক; বাধু জন্মে। নিয়োদরে পাশাপাশিভাবে 

তীক্ষ বেদনা । উদরপেশীর টাটানি। 

জ্ক্ননেভিত্রস্স।-অগুকোষ বেদনাধুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণ । দক্ষিণ 
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অগণ্ডরকোষরজ্ছুতে বেদনা! এবং সঙ্কোচন। দক্ষিণ অগুকোধরজ্জু বাহিয়াঁ 
আকৃষ্টবৎ বেদনা । 

যোনিপথে দ্বৃষ্টবং বেদনা । খতুকালে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে নিয়াভিমুখে 
ঠেলমার! বেদনা । রজোবাহুল্য ; রজোরোধ। 

হুলিওও।- হৎপিগুপ্রদেশ হইতে সমস্ত বক্ষোপরি দিত, 

বেদনা, বাম বাহু বাহিয়! ধাবিত, হৃংকম্প, অচৈতন্ট, মস্তিক্ষে রক্তাধিক্য, 

শ্বাসকৃচ্ছ,; কাল্চে মুখ, হস্তোপরি শীল ঘর্ম ও শরীরের অসাড়ন্তা ; 

বামবাহু অসাড় এবং তাহা শরীর পার্খে আবদ্ধ থাকার অন্পহঁতি | 

হৃংপিওক্রিগার হঠাৎ রোধ, শ্বাসরোধের উপক্রম । 

গ্রীবা। ২৩৩ প্রুষ্ট।_ মস্তকচালনায় গ্রীবা পেশীতে খল্লী। 

মেরুমজ্জাঝেষ্টের পশ্চাদংশের ঘনত্ব জন্মিলে বিদ্বাাঘাতধৎ প্রচণ্ড বেদন|। 

শীতল বাধুপংস্পর্শ বশতঃ শ্রীবার কাঠিগ্টে ভম্তচালনায় বেদনা । মেকু- 
দণ্ডের, বিশেষতঃ গ্রীব| ও পৃষ্ঠ দেশের স্পর্শাসহিষুতা; তাহাতে চাপ 

দিলে বমনবেগ ও বিবম্যা, সনুদয় পেশীর ক্ষতভাব। আক্ষেপকালে 

মন্তকপশ্চাতের তাপ পৃষ্টের নিম্নপর্যন্ত যায়, পরে গ্রীবা ও পৃষ্ঠের পেশীতে 
ক্ষতবৎ বেদনা হয়। অংশফলকাস্থির অভ্যন্তর প্রদেশে বেদনা । মস্তক 

ও প্রীবার সঙ্কোচন। পৃষ্ঠে উরু বাহিয়া নিয়ে এবং হিপসন্ধিভেদ 

করিয়া গুরুচাপসহ কঠিন বেদনা; কটিদেশে প্রচণ্ড কনকনানি। 

উদ্ছশীজ্ষ ।__পেশীবেদনা, চালনায় বৃদ্ধি। বোধ যেন বাম বাহু 
শরীরের কাগুভাগে সংবদ্ধ আছে। বাম বাহুর আবিশ্রাস্ত অনিয়মিত 

চালনা; হস্ত অব্যবহাধ্য । হস্তেপরি শীতল ঘন্ম। লিখিবার সময় 

অশ্ভুল্যাদির কম্প। 

ন্িনজ্সাত্য 1 সন্ধিনিচয় স্ফীত ও তাপযুক্ত। নিম্নাঞ্গ ভেদ করিয়া 

ভয়াবহ বেদনা, যেন ক্রমবাঁদধনুঃ | | 

অর্জপ্রত্যজ্ ।--অঙ্গনিচয়ের কনকনানি, পেশীর অত্যধিক 
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টাটানি । পেশীর স্থুল অংশে রসবাতবৎ খল্লী ও স্থচিবেধবৎ বেদনা। 

অঙ্গনিচয়ে অন্বস্তি নিবন্ধন অস্থিরতা । 

সর্বগাত্রে চুলকনা, তাপ এবং কাটাবেধার সভায় বোঁধ। 

প্রদর্শক লক্ষ ।-_সিমিমিফিউগার অনেক রোগ, বিশেষতঃ 
স্ত্রীজননেত্দ্িমরোগঘহ পেশীমানর্ভন, আক্ষেপ, সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ প্রভৃতি 

এবং বহুভাবিতা ও ছঃথপ্রক্তি গুল্ম লান্সু সন্ুস্ণ স্বামি 

২৩ ম্মাননিনক লক্ষণ্েল বর্তমানতা প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া 
গণা। ইহার রোগাদি অধিকাংশস্থলে জলা -ুললোগেল হান্যু 

ভুঁুত্তি প্রযুক্ত জন্মে বণিয়! তাহাও এদর্শক বলিয়! বিবেচন| কর! যায়। 

চিকিৎস|। 

প্শিলঃস্ুল বা হেডেনক।- গুন্সবায়ু প্রকৃতির স্নায়বিক শিরঃ- 
শূলের পক্ষে এক্টিক্স! লেসি অন্ততম প্রধান উষধ। ইহার 
অনেক বেদনা মস্তক পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়া তীরবেগে মেরুদণ্ডের 

শিক্াভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং কোন কোন বেদনা! জরাযুরোগসহ 

সম্বন্ধসুক্ত থার্কে। পূর্্বকথিত বেদনায় মস্তক সম্মুখদিকে নত হইবার, 

উপক্রম হয়” এবং তাহাতে রোগী বেদনার উপশম পায়। অধিকাংশ 

মময়ে পরিশ্রমক্রান্ত ব্যক্তি ও ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার শিরঃশুল দেখিতে 
পাওয়া যায়। রোগী প্রথমে বোধ করে যেন তাহার মাথার চাদী 

উড়িয়া বাইবে। চক্ষুর উদ্ধে তীক্ষ কর্তনবৎ বেদন! হইলে তীরবেগে 
তাহ! মন্তকের শীর্যদেশে যায়। বোঁধ হয় যেন মস্তি ঢেউর ন্ায় চালিত 

হইতেছে । মস্তক পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ বেদনা উঠিয়া! ললাটদেশেও 

যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যেন মন্তক মধ্যে পেরেক ঠুঁকিখা 

বান হইতেছে। শ্পিজঃস্ুলে লোগীল আাতুল হইন্ে 
ব্বলিস্র। আস্পহ্্ঞা জন্মে, ইহা! একটা প্রধানতম প্রদর্শক । 
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লিপিহ্তাযে সকল ত্ত্রীলোকের প্রচুর শ্বেতগ্রদর থাকে তাহী- 
দ্িগের বহু দিনের পুরাতন আনব কগালি "মাথাব্যথখ। বাম 
চক্ষু ও বাম ললাটপার্খে আরন্ত হইয়া পশ্চাৎ দিকে বিস্তার করিলে ইহা 

দ্বারা আরোগা হয়। 

স্বানগিনন্ক লিক্াল-িন্াদোশমজ্তত13 জ্মুত্তি- 
ক্গেল্সাদ ; ব্নঙীতিতস্্র 1- মানসিক অবসাদঞাস্ত রোগিদিগের 

রোগে জিনিক্সিক্নিক্ষিউগঞ। বিশেষ উপধোশী 'উষপ । রোগী ছর্ধল এবং 

»বিষ্চিত্ত ; তাহার মানসক্ষের অতীব অন্ধকার/চ্ছন্ন ও ঢঃখভারা- 

ক্রান্ত, রোগী বড়ই সন্দেহযুক্ত ; রোগী যাহা দেখে, অপরিচিত ও 

অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বোধ করে ঘেন মস্তিষ্ক বৃহন্তর 

হইয়াছে । অহরহঃ উপরি উক্ত বূপ গভীর বিষাদগ্রস্ত ও ভয়াবহ ছুঃখ- 
ভারাক্রান্ত থাকার অনুভূতি ঘটে । অনেক সময় রোগী মনে করে কোন 

ছুর্ঘটনা ঘটিবে, সে ক্ষিপ্ূু হইবে বা মরিবে । ফলতঃ ক্রমে ক্রমে মানসিক 

অশান্তির অসহনীয় আতিশব্য বোধ করায় তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি 

জন্মে। নানাধিক উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত আ'ক্সহত্যাল প্র্রত্তি- 
তিন্পিষ্ট ন্বিআাদ্োল্তভত1 ৩৩ আুুতিক্কোল্সাছ 
এন ইন্দুল্াদিল ভ্রত্মনুষ্টিভিপ্শিষ্ট সনল্পীত্যস্্- 
জোগেল্ ইহাদ্বারা উপশম হয়। স্লন্যপ্পীন্ন অথবা জল্লান্ু 

লোগ নিহ্ক্ষন্ন প্রলাঞী ইহা উপশম করিয়া থাকে। 
বগক্কে কী চক্ষু মুদ্রিত করিলেই রোগী নানাবিধ দৃণ্ঠ দেখে 

এবং চক্ষু উনুক্ত করিলেই তাহ! অন্তর্ধান করে; জিনম্সিসিক্ল শ্তায় 

ইহাতেও মন আশঙ্কান্িত থাকায় রোগী মনে করে সে উন্মাদ হইবে ও 
লোকে তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবে । 

এলনু নিলা অবসাদগ্রস্ত এবং আশঙ্কানিত রোগী বাতুল হইবে 
বলিয়া ভীত। 
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আন্মড়িন্_ উন্মাদ হইবে বলিয়া ভীতি, রোগী চিকিৎ- 
সকের নিকটে যায় না, মন্তষ্য দেখিলে ভীত হয়, গ্রত্যেক ঘটনাঁতেই 

বিপদাশঙ্কা করে । 

ক্যাক্কে ফুস্--অলবযস্কদিগের হস্তটমথুন নিবন্ধন এবং বুদ্ধদিগের 
একব্িকক্সাকআন্ক উ্মাদলোগাল্োগ্েত ইহা উৎকৃষ্ট 
ওঁষধ। 

স্পাইন্্যাল ইল্লিটেআপ। শা ন্েেলভন্মতজাল 
উত্তেজন্না ।-_জরাযু রোগের প্রক্ষিপূ ক্রিয়া বশতঃ মেরুমজ্জার 

উত্তেজন! বা স্পাইন্তাল ইরিটেষণে এক্িক্সাঁ জেটিন-কার্যযকারী ইষধ। 

ইহাতে কটিদেশের মেরুদগ্ডাংশ আক্রান্ত হওয়ায় নিস্নাঙ্গের ছূর্ববলতা ও 

কটিদেশে বেদনা জন্মে। গ্রীবামেরদণ্ডাংশের বিশেষ আক্রমণে গ্রীবাস্থ 

উদ্ধী ও অধঃ কশেরুকাদি স্পর্শাসহিষু। থাকে এবং রোগী চেয়ারে 

ঠেস দিয়া বসিতে পারে না; বেদনা স্থান-পরিধর্তনশীল। রুগ্ন 

মেরুদণ্ডে চাপ দিলে অনেক সময় বমনোদ্রেক হয়। উপরি উক্ত 

রোগস£ আর্তবাভাব বর্তমান থাকিতে পারে । 

াভ্যহ্গাল-খডরোধ নিবন্ধন স্পাইন্তাল ইরিটেষণরোগ জন্মে, 
ঝাঁকি লাগিলে মেরুদণ্ড বেদনা করে। মেরুদণ্ডে ঘর্মহীন তাপ। 

ব্বেলাডন্না মেরুদণ্ডে জালাযুক্ত তাপ। অগাধারের স্থচি- 

বেধবৎ বেদনা ও নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা, এবং অবিশ্রান্ত পৃষ্ঠবেদনা । 

জেল্ল্স-ত্রীবা এবং গ্রীবাপশ্চাতে স্থচিবেধবৎ বেদনা, ক্লান্তির 

ভাব, এবং মানসিক অবসাদ । গভীর দেশের পেশীশুল এবং অসাড়তা! 

জন্মে, বোধ হয় যেন পায়ে ঝিন্ঝিনি লাগিবে। পু 

তাওব্ লা ন্ুতাযলোগি (01১0:5৪)1--তাওবরোগে শরী- 

বের বাম পার্থ চালনা থাকিলে এবং পেশীবাত অথব! রসবাত সংশ্রবে 

রোগ জন্মিলে, কিম্বা জরায়ু বিকারের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ রোগ হইলে 
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সিমন্সিসিহ্কিউগ। উপকারী। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের খতুবিকার 
ঘটিত রোগে ইহা বিশিষ্ট ফলপ্রদ। স্মানসিক অবসাদে 
্বতুন্নানততীগ ইহার প্রদশক। মেরুদণ্ড স্পর্শাসহিষু এবং 

সম্পূর্ণ পেশীমণ্ডলী বেদনাধুক্ত। ভীতি বশতঃ রোগে এবং যে রোগে 

গলাধঃকরণ ক্রিয়ার অভাব ঘটে তাহাতেও ইহা উপকারী । 

স্াস্ুস্পুল লা নিউল্লেল্জিক্] | জরায়ু এবং অগ্ডাধার- 
রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিনা বশতঃ যে কোন শরারাংশের ন্নাযুশূলরোগে 

এব্টিন্স উপকারী। স্মুদ্ধালল হুৎণিওুত পশ্চাততি 
তাপান্ুক্ডুত্তি ইহার নি সহকারী লক্গণরূপে গণা। জরারু 

ও অগ্াধারের রোগ বশতঃ বাম চক্ষুর অধঃদেশের ,স্নাযুশুল অধিকাংশ 

সময়ে ইহাদ্বারা আরোগা হইয়! থাকে । 
স্বক্ষল্লোগ- কালি, নঙ্ষাক্ষাসি বা খাইস্িস্।_ 

এন ডিজ্া বংশান্থক্রমিক যঙ্গ্মাকাশের ওষধ নহে। শৈত্যসংশ্বব 

প্রভৃতি আগন্তক কারণ ঘটিত রোগের প্রথমাবস্থার শুষ্ষ ও বিরক্তিকর 

এবং রজনীতে বুদ্ধিপাওয়ার গ্রকৃতিযুক্ত কাসিতে ইহা! গ্রমোজ্য। ইহার 

সহিত সাধারণতঃ বক্ষশুল বর্তমান থাকে । 
ববক্ষম্ণুল, পাশ্থনেদনো 1 ল,ল্লেডাইন্পিস্তা | 

গুলসবাযু অথবা জরাযুরোগগ্রস্ত রোগিনীর বক্ষের দক্ষিণ পার্থ অধিকতর 

আক্রান্ত হুইলে এ্রক্্টিস্তরা ফলপ্রদ। রোগিণী প্রায়শঃ আমাশয়- 
স্থলে মুচ্ছার ভাব বোধ করে। 

শুল্সেইন্াক্াস্ম টুবাকুলার থাইসিস্ রোগের (গুটিকা- 
জন্তি বক্ষ ) পার্খ্ববেদনায় ইহা অব্যর্থ মহৌষধ । 

স্্রীজননেক্দ্রিররোগ-_-কষ্টরজঃ) বাধকবেদনা! বা 
ডিস্মেনরিয়া ; জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্প্লেলমেণ্ট অব 
ইউটারাস্; শ্বেতপ্রদর বা লিউকিরিয়। ; অগ্ডাধার-প্রদাহ 
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ও অণ্ডাধারের স্ায়ুশূল ।- এক্স! লেলিত্লৌা। মূলতঃ 
রলবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগিদিগের পক্ষে উপযোগী । ইহার প্রায় 

অঅশ্বিকাৎস্পণ লোকেল স্ুলেই ল্লসন্বাতসহজ্রব 
ব্রতিদ্মান্ম থাকে এবং ইহার সর্ধপ্রকার রোগেই প্রগাঢ় মানসিক 

বিষণ্নতা ও নৈরাগ্ত অতি পরিস্মুট লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব 
ইহার রোগচিকিৎসায় এই সকল বিষয় স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য বলিয়! 

জানিতে হইবে। ফলতঃ ইহার স্ত্রাজননেক্দ্রির় রোগে মানসিক লক্ষণনিচয় 

অসাধ!রণরূপে পরিণ্মুট হয়। দ্রব্বলতাসহ রোগা অসহিঞুুভাবাপন্ন থাকে 

এবং মনে করে দে পাগণ হইবে । শিরঃশুল জন্মে। জিনক্সিতিনিল 
খতুত্ব শীপ্বাগত ও স্থানপরিবর্তনশীল পুষ্ঠবেদনাধুক্ত । ফলতঃ উপরি 

উক্ত পক্ষণবিশিষ্ট জ্লজঃকুচ্ছি এ, বিশেবতঃ ললবাতি কল্প: 

ক্রুচ্ছ কেপে উত্তেজনা প্রবণ 19 স্পশাসহিষুজ জরায়ুতে দ্বষ্টবৎ 
বেদন! থাকিলে এবং তাহ! দ্র হবেগে নিয়োদরের পার্থ হইতে পার্বান্তরে 

ধাবিত হইলে ইহা উপকার করিয়! থাকে। বস্তিদেশের এক পার্শ্ব 

হইতে অন্ত পার্থ পর্যান্ত কর্তনবৎ বেদনা থাকিলে ইহা জল্লান্ুর 

স্ণননচ্যতি দোষ সংশোধন করিতে সক্ষম। উপরি উক্ত মানসিক 
লক্ষণ এবং ক্াযুগুল, উত্তেজনা প্রবণতা ও স্পর্শাসহিষণ5] প্রভৃতি শ্নায়বিক 

লক্ষণ এবং পিনস্নিন্নিজ্র ধাতুগত বিশিষ্টতা বর্তমান থাকিলে ইহ! 
শ্রেভপ্রদৃজ্র রোগও আরোগ্য করিতে পারে । জরাযুতে শোণিতা- 

ধিক্য জন্মে এবং তাহা ও অগ্ান্ত বস্তিবন্ত অত্যন্ত স্পর্শাসহিষুঃ বেদনাবুক্ত 

ও শুরুভারাক্রান্ত বোধ হয়। 

স্থানান্তরিত রসবাত নিবন্ধন অঅও্গাল্বাল প্রদাহ এঞ্রবং 

অগু্ডাশ।জলললাক্সুস্থৃন রোগে তীক্ষ বেদনা! তীরবেগে বস্তিপার্খ 
ভেদ করিয়! উদ্ধে উঠিলে এবং তাহাতে ঠেলমাক্না ভাব থাকিলে ন্নিস্ষিি- 

জ্নিজিইউঞ্জ। উপযোগী | 
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কুলম্কাইলাক্ম-অনেকাংশেই ইহা নিন্িসিনিক্িউগার 
তুল্য, কিন্তু ইহাতে চিনিক্মিজ্িল্র শিরঃশুলের অভাব ও রসবাতের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সন্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকা, ইহার প্রভেদক। লিন্মিজিনল্ব রসবাত, 

পেশীর স্থুলাংশ আক্রমণ করে । আভ্ডান্তলীশ কুম্পত্ডােল 
ব্তুস্মান্নত1 ক্ুলুহ্কাল্ একটি বিশেষ লক্ষণ। 

গভ্ভপসীতি আা একক ।- রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের 

অভ্যাপগত গর্তপাত নিবারণে শিন্সিস্নিফ্িউঞ1 অতি ক্ষমতাশালী 

ওঁধধ। তীরবেগে বেদন! উদরের এক পার্খ হইন্ছে পার্খীন্থরে যায় এবং 

রোগী দ্বিভাজ হইতে থাকে । 

এক নলাইউ. ও ক্ক্যাক্িিলা ক্রোধ বশতঃ আশঙ্ষিত 
গর্ভপাত নিবারণে সমর্থ। ইভারা পরস্পরের মানসিক লক্ষণ দ্বার 

প্রভেদিত। বেদনাকালে অন্যন্থ মানসিক উত্তেজন! জন্মে। 

হব5লহ্চাই লান্ন_- প্রসব বেদনার ভ্রান্তি উৎপাদক জরায়ু বেদনা 
এবং আশঙ্কিত গর্তপাত নিবারণে ইহ? উপকারী । পুচ এবং উদরের 

উভয় পার্থখে কঠিন বেদন1, জরামর মু সঙ্কোচন ও অত্তান্প ত্রাব। এরূপ 

স্থলে ডাং ম্যাডেন ইশ্াকে ফলপ্রদ উষধ বলেন । | 

এঁসব্রনেদ্না বা লেবল।; গ্রসবলাভ্ডিক্ 

ন্বেদনো বা আফ্ু উল সেন্।আশঙ্কিত গর্ভপাত অথবা 

প্রদবসংঅবীয বেদনা যখন তীরবেগে উদরের এক পংর্শ হইতে আড়াআড়ি 

ভাবে অগ্ঠ পার্থে যায়, রোগী যাহাতে দ্বিভীজ হইতে থকে এবং 

বেদনা এতাদুশ প্রবল হয় যে রোগী তাহাতে মূচ্ছ? যায়, তদবস্থায় অপর 
ফোন ওউষধে ফল না হইলে সিনিক্মিঙিন দ্বারা উপকার পাওয়া বায়। 
জরাধুমুখ সম্যক বিস্তৃত হয় না । গর্তের প্রাথমিক অবস্থায় উদর প্রাচীরে 

বেদন। হইলে ইহ। তাভা নিবারণ করে । জরাধুর রদবাতিক ও অলীক 

প্রসব বেদনায় ইহ! উপকারী । ইহ! এবং হলফ পুর্ব হইতে সেবন 
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করাইলে প্রসবের সাহাধ্য হয়। ওপ্রসব্াভ্িক্ বেদনা ইহাদ্বারা 

উপশম হইয়। থাকে । 

লাইক্ষো এবহ ইনলিকা_প্রথমের বেদনা দক্ষিণ পার্খ 
হইতে বাম এবং দ্বিতীয়ের বেদনা বাম হইতে দক্ষিণে যায় 'ও তাহাতে 

বিবমিষা! থাকে | 

হেক্মাশ্েভিস্-উপরি উক্ত অবস্থায় ইহার স্থানিক প্রয়োগ 

উপকারী । উদর পেশীনে টাটানি থাকে । 

একননাইউ বেদনা অতি প্রবল, শীন্ব শীঘ্র ও অসহনীয় এবং 
তাহার সহিত অস্থিরতা, উৎক ও মৃত্যুভীতি বর্তঘান থাকে । প্রসব- 

পথ শুষ্ক, স্পর্শাসভিঝু, এবং প্রসারিত হওয়ার অনুপযুক্ত | 

লঙলবাতি ব। ল্িউন্মাটিজন্ম;) পেশীলাত স্ব 

্লাস্াল্জিস্তা।-এক্টিম্সা জেজিত্মোসা রেণাঙ্কুলাস 
শেণির ওবধ নিচয়ের জাতিগত ধর্মানসসারে রসবাতি রোগের অন্কতম 

প্রধান উষধ মধো গণা। ইহাতে আক্রান্ত পেশীর মাংসল বা স্থুল অংশে 

কন্কনানি বেদনা হয়, ইহ! পেশীর শীমাংশ আক্রমণ করে না। 
*নাকুতল ভস্মিক্াল স্তায় ইহা অঙ্গনিচয়ের ক্ষুদ্র পেশী অপেক্ষা 

শরীরের কাগ্ডভাগের বুহৎ পেশীই অধিকতর মাক্রমণ করিয়া থাকে। 
লাল শ্ায় ইহা তান্থব উপাদান আক্রমণ না করায় তাহা হইতে 

প্রভেদিত হয়; ইহ। পেশীবাতের বিশেষ গুষধ বলিয়। পরিগণিত | যে পেশী- 

বাত হঠাৎ হয় ও অতি প্রবল বেদনাযুক্ত থাকে মিনন্সিতিন তাহার ওষধ। 

ইহাতে অত্যন্ত অস্থিরতা জন্মিলেও অঙ্গচালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়। 

একনাইউ,গালত্সটিলা, লেলাহুহলাস বাজ 
শীস্. এনএ, এন্ট্িম্বা স্পীইক্কেউ1- রসাবাত রোগে 

ইহারাও িনক্ষিনভ্নিপহ তুলনীয়, এর্ন্বু তরুণ রসবাতজ 
প্রাথমিক জরের গুধধ। রসবাত রোগে পালহেলেল উপকারিতার 
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বিষয় ইতিপূর্বে বণিত হইয়াছে। ল্লেশী্ুত বাল্ক্রো বিশেষরূপে 
শরীরের কাওভাগ ও বক্ষের পেশীর রসবাত রোগে উপকারী, ইহার 

রোগ স্থানপরিবর্তনশীল। আক্রান্ত পেশীতে অত্যন্ত টাটানি ও 

ৃষ্টবৎ বেদনার সে'ত। বাযুতে বুদ্ধি। এক্ক্ছা স্পাই হস্ত এবং 

পদের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে ; সন্ধিনিচয় কন্ কন্ করে ও ভ্রমণ- 

কালে স্ফীত হয়। 

হুলহফ্কাইলাক্ম__অনেক বিষয়ে টিনক্সিহ্লিল্র তুল্য । প্রভেদ 
এই বে ইহা করের এবং হস্তাস্ুণির সন্ধি আক্রনণ করে। 

২। এক্টিত্বা। স্পাইকেটা (4010১5 3016809 )। 

তুলনীক্স শুল্বমশ্র ।_একন, কলফা, সিমিসি, লিড'ম্। 
সালা ত্তিস্তা ।__ইহার ক্রিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাতবৎ 

'রোগোতপন্ন হওয়ায় ইহা তাহার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

আহার করিলে, মুক্তবায়তে ভ্রমণ করিলে অথবা অধিক কথা বলিলে 

রোগী অত্যন্ত ছর্ব্বল 'ও অলস হইয়] পড়ে। ইহাতে আকুষ্টতাসহ ছিন্নবৎ 

'বেদনা হয়। 

ভলম্কুষ্ঞ। রোগী ভয়াবহ প্রলাপ লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে । 

মুখমগুলে রসবাতবৎ বেদনা । অক বমন। সামান্য ক্লাণ্তিতেই সন্ধির 

স্কীতি। হস্তে পক্ষাবাতিক দুর্বলতাবৎ বেদনা । ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। 

মণিনন্ধ বা অন্ুলিসন্ধতে ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ ও স্পর্শাসহিষুঃ বেদনা 
রজনীতে বৃদ্ধি পায়। নিম়াঙ্গে স্দীতি, বেদন। ও ঢর্ববলতা।। উরু উত্তোলন 

করিলে তাহার কম্প। জান্তসন্ধিতে অত্ন্ত দুর্বলত। বোধ। 

চিকিৎসা । 

এক্ভিস্া স্পাইক্ষেভীাম্র হস্ত-পদ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সন্ধির ল্তলল্বাত় অথব। গান্ডউ বা ক্ষুভ্র লাতল্লোগ 
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জন্মিতে দেখা যায়। আমাশয়ে অমন জন্মে। রোগী প্রায় সুস্থাবস্থাতেই 

ভ্রমণ করিতে যায়, কিন্তু ভ্রমণ-আরন্তেই সন্ধিবেদন! হয় । 

৩। র্রিমেটিস ইরেকু। ( 0০101098015 1510082) 1 

হজ্ব ইহ! ক্রাস্রনিম্মাল দন্তশূলের ও হাল্ষিজেল 
কার্যের প্রতিষেধক । 

তুলনীন্ম শুন্বমন্ন ।_ আর্স, একন, বার্কেরিস, ত্রায়, ক্যান 

কা, সিমিসি, কনায়াম, গ্রাফ, মার্ক, পেট্রল, পালস্, রেণাস্কু, রড, রাস, 

পিলিক ও সাল্ফ.। 

সাম্বালণ্ ভ্ত্রিজ্জী ।-ইহার সমজাতীয় অঙ্ঠান্ত উবধের স্তায় 
ইহাও নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ক্রিমেটিস্ লঙ্িকা বা 
শিম্কা!টিক গ্রন্থি মওলীতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রা, 

ও স্বীতি প্রভৃতি উতৎ্পণন করে। জননেন্রিয় ওমৃত্রঘন্ধের ক্রিয়া ইহার 

বিশে পরিচয়ের বিষয়, তাহাতে ইহা! অতি যন্্রণা প্রদ লক্ষণ উৎপন্ন করে। 

ত্বকেও ইহার রোগজনক ক্ষমত1 আছে। 

লক্ষণ । 

স্কম্ন।-_-এক। থাকিতে ভীতি, কিন্তু ভাল লেকের সহবাসও ভাল- 

বাদে না। মানসিক অবসাদ, অমঙ্গল নিকটস্থ বিয়া ভাতি। উত্তেজনা- 

গ্রবণ, মৌন, গৃহের বাহিরে যাইতে অনিচ্ছা । 
চন্ষু ।-চক্ষুর প্রদাহ, চনচনিযুক্ত জালা এবং অবদারণভাব। চক্ষু 

লোহিত, চাকচিক্যযুক্ত, তপ্ত এবং শু্ক। চক্ষুর শুভাংশের প্রদাহ *ও 

অশ্রশ্নাব। চক্ষু হইতে অগ্নিআোত নির্গত হওয়ার 2াঁয় কামড় ও জালা- 

যুক্ত বেদনা । চক্ষুর তাপ ও শুষ্কতা নিবন্ধন রোগী চক্ষুপত্র মুদ্রিত 

করিতে বাধা । কনীণিক1 সস্কুচিত। . চক্ষুর সম্মুখে ঝিল্লি থাকার জন্থু- 
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ভূতি। বাম চক্ষুগোলকের মধ্যভাগে বেদনা । চক্ষুচালনায় চক্ষুকোটরে 

চাপ। 

মুজন্নভ্ত ।- মৃত্ত্যাগে বাধা ও জ্বাল এবং তাহার আরন্তে অথঝ 

স্রোতের বাধ! জন্মিলেই বিশেষ জ্বালা হয়। মুত্রনালীতে অধিককাল 

স্থায়ী সঙ্কোচন ও সম্কুচিত অবস্থা । এক উদ্যমে সম্পূর্ণ মৃত্রত্যাগ 
হয় না। 

গুহ জ্ননেতিদ্রয্ । অগুকোষবেষ্টের দক্ষিণার্ধের স্ফীতি। 

'অণ্ডকোষ শিথিলবন্ধন হয় ও ঝুলিয়া পড়ে। অগুকোৰ বেদনাধুক্ত, 

প্রদাহিত এবং ম্ফীত। অণ্ডকোবের বেদনায় অণ্তরকোধরজ্ছুর আকৃষ্টত!। 
দক্ষিণ অগুকোধরজ্জ, স্পর্শাসহিঞ। এবং অণ্ডকোষ উদ্ধদিকে আকৃষ্ট | 

অরুন গ্রহিনিচয়ের বেদনাধুক্ত স্কীতি ও দড়কচড়াভাব। শীতল 
জলে ধৌত করিলে, শব্যার তাপে এবং আর পোল্টিস প্রয়োগে আর ও 
চুলকনাবুক্ত কাউর বা এক্জিমাঁর বুদ্ধি। 

চিকিৎসা । 

গ্ুহনিলহাতুলতা। বাহোন্ন সিকুনেনস্।_ গৃহে 
প্রত্যাবর্তন জন্ত রেগীর বাতুলের স্তায় অদ্বাভাবিক ব্যস্ততা জন্মিলে 
অস্থিরত।, স্বপ্নপুণ নিদ্রা এবং শরীরাভ্যন্তরে কম্পভার প্রতৃতি থে সকল 
অন্ুস্থতা। উপস্থিত হয় তন্লিবারণে জিস্মোডিতস্ প্রবুক্ত হইয়া! থাকে। 

আইল্লাইডিস্ শা উপতাল্লাপ্রদ্চীহ । এই রোগে 
স্মার্ককুলেক্ পর ভিস্েটিস্. উপকারী । উপদংশজ রোগে 
ডাং হিউজ ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। শৈত্যসংস্পর্শ জনিত উপ- 
তারা প্রদাহে চক্ষুতে চাপ লাগার স্থায় বেদনা, অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক, 
চক্ষুর তাপ এবং জলম্রাব শৈত্য সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা প্রত্তি থাকিলে 
ইহা প্রযুক্ত হয়। ফলতঃ শ্শেত্যসৎস্পর্শেলপ অসহিস্ু্- 
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তাই ইহাল অন্যতন্ম প্রল্নানন প্রদেশ । উত্তেজনা- 
হান, জড়ভ'খাপনন চক্ষু প্রদাহ আণোকাতন্কহীন থাকিলে এবং প্রদাহিত 

স্থানের লোহিভ ব্্ণাি অতি অকিঞ্চিৎকর হইলে ইহা ফলগ্রদ। 

ইহাতে প্রতিশ্যায়িক এবং গঞগ্ুনানীয় চক্ষু-প্রদাহ, অবস্থা বিশেষে, 

আরোগ্য হইয়া থাকে । দানার বা গ্র্যান্থুলের উৎপক্ভিপ্রবণভাবিশিষ্ট 

চক্ষুপত্রপ্রদাহে স্ফীত চক্ষুপত্র প্রাতঃকালে জুড়িয়া থাকে । 

অর্কাইটিস্ লা একশ্পিল1।_পুয়ধাতুর শ্রাবরোধ অথবা 
শৈত্য সংস্পর্শ জনিত একশিরা রোগে অও্ডকোৰ প্রস্তরবৎ কঠিন ও স্ফীত 

এখং অত্যন্ত বেদনাঘুক্ত হইলে িশন্লোড্িস্ উপকার করে। ইহা 

বিশেবরূপে দক্ষিণ পার্থের রোগেই অধিকতর ফলপ্রদ। অগ্কোষের 

উদ্ধে আক্ৃষ্টতা এবং অওকৌবরজ্ফুতে “শাসহিষ্ততা ও চাপব্ বেদনা । 

মূত্রনালীর অত্যন্ত উত্তেজনা হয় এবং বেদনা রজনীতে শয্যাতাপে বৃদ্ধি 
পায়। অগকোধের স্দশাসহিষ্ণতা ও স্কাতি হান করিতে ইহার 

বিশেষ কাধ্যকারিতা দৃই্ট হইয়া থাকে । একশিরার উপসগ্ধ স্বরূপে 

অথবা তাহা বসিয়া যাইয়া কর্ণমূণ গ্রন্থি প্রদাহ বা “মাম্পস্” জন্মিলে 

জিলিক্মেটিল*ও অলাক্ষম উপকারী । 
বাউল, সানা বা একজিস্ছ।ী।--রসবাত প্রভৃতি ও 

সোরাদোষবুক্ত রোগার মস্তক পশ্চাতে রসবিশ্বিকা জন্মিলে, চুণকায় এবং 

তাহাতে হুপবেধবৎ বেদনা! ও কাটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকে । শরীরের 

অন্যান্ত স্থানের রোগও এ্রর্ূপ প্রক্কতিবিশিষ্ট ৷ উদ্ভেদ, বিশেষতঃ অক্সিপাট 

প্রদেশের উদ্ভেদ কখন কখন পুয়গুটিকায় পরিণত হয়। জলধৌত করিলে 

রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় কথঞ্চিত প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

৪] এডনিস ভার্ণেলিস্ (00015 ৬০017251150 । 

তুলনীস্তর শন্বন্বি।_ডিজিট ক্র্যাটিগাম, কনত্যালে। 
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ভনন্কষপ ।--হৃৎপিগ্ডের দ্বিপত্র কপাট (101051৬2৪1৪) ও, 

হৃদ্ধমনীর কপাটের অসম্পূর্ণতা বশতঃ শোণিতের পশ্চাৎগতি। হৃদগ্র 

প্রদেশে বেদনা, ভ্বৎকম্প এবং শ্বাসকৃচ্ছ । স্পতর শিরাশোণিতাধিক্য। 

হৃংরোগজ শ্বাসকৃচ্ছ,। অনিয়মিত ও ক্ণলোপবিশিষ্ট নাড়াস্পন্দন। 

“িন্বিতুজী ।__অতীব ক্ষীণ হুৎপিগ এবং ধীর ও দুর্বল নাড়ী 
বিশিষ্ট বাক্তিদিগের জীবনীশক্তির অতি নিন্তেজাবস্থায়, বিশেষতঃ তাভা- 

দিগের বৃক্ককের বিকার বশতঃ অতাল্প মূত্রত্যাগ হইলে হু তক্কগসাতি 

কোাগে ও হতরোগ জনিত জলত্শোহে এডন্নিস বিশেষ 
উপকারী ওধধ। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বশতঃ ভাহা শোণিত গতির বাধ! 

অতিক্রম করিয়া শোগণিত সঞ্চালনের সম্পূর্ণ তা রক্ষা করিতে অক্ষন হইলে 

যদি ডিজিউ্যালিছেন ক্রিক্জা না হয়, কিন্বা তাহ] প্রয়োগের বাধা 
থাকে, তাহাতে আমর! ইভাদ্বারা ফণলাশ। করিতে পারি । ডাং ব্লাক- 

উড ইহার প্রয়োগে হ্ৃদ্ধমনীর সঙ্ষোচন ও দ্বিপত্র ঈতখকপাটের দোষে 

শোণিতের পশ্চাৎ গমন জন্ত শোণিত সঞ্চাননের অসম্পূর্ণতা শোধনের 
সাহায্য কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাতে নিম্নাঙ্গে জলশোথ, 

অত্যন্ত শ্বানকুচ্ছ,, অভ্যন্প মুত্রসাব এবং অনিয়মিত নাড়ীষ্পন্দ্ন প্রস্থৃতি লক্ষণ 

উপস্থিত হইয়াছিল। আত্ত্যন্তরীণ হৃৎখেষ্টপ্রদাহ বা এপ্ডোকাডাইটিস্রোগে 

হৃৎপিণ্ডের প্রসার বা ডাইনেটেষণ আরন্ত হওয়ার লক্ষণস্থরূপ হৃৎপিণ্ডের 

ক্রিয়াদৌব্বল্য বশতঃ কিডনিতে রক্তাধিকা, শুত্রান্নতা ও জণশোথ 
উৎপন্ন হইলেও তিনি ইহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়।ছেন। উপাদানগত- 

রোগহীন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াণৈকারিক ছুর্বলতা, অনিয়মিত গতি এবং 

শ্বাসকচ্ছ, উপশমিত করিয়া হৃৎপিণ্ডের শক্তি পুনঃস্থাপন দ্বার। 
তাহার সঙ্কোচনের ও নাড়ীম্পন্দনের সুবিধান করিতে এডন্মিস্ 

অতি উৎকৃষ্ট উষধ। হ্কিভডন্নিল শ্রিক্সাবিকা জন্নিভ 

সুতারসতা ইহার প্রদর্শক । 



রেণাঙ্কুলাস্ বাহোসাল্। ১৭ 

৫ রেণাঙ্কুলাস্ বান্বেসাস্ (1২81001)00105 13811009505 )। 

উ্প্পচ্ক্ ।- বাষুর তাপপরিবর্তনে ১ প্রাতঃকালে ; সন্ধ্যাকালে; 

স্পর্শে; শরীরচালনায় ; অবস্থানের পরিবর্তনে ; উগ্র সুরাপানে । 

শহম্রক্র ।--ইহার কাধ্য প্রতিষেধক- ত্রায়, ক্যাম্ফর, পাল্স ও 

রাসটকৃস্। 

প্রতিযোগী ওুধধ__-এল্কহল, ষ্ট্যাি, সাল্ক, ভিনিগার, ওয়াইন 

মগ্। 

াল্বাল ভরি ।-_অনুভূতিদ স্নামু, পেশীউপাদান এবং, 

ত্বকে রেণাস্কুণাস্ বাহ্োসাসের ক্রিয়ার ফলে বক্ষ প্রাচীরেই বিশেষ লক্ষণ 

দৃষ্টিগোচর হয়। বক্ষে ইহা যে বেদনা উৎপন্ন করে তাহাই ইহার 

সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ মধো গণ্য এবং তাহার প্রক্কৃতি বক্ষশূল বা প্ররোডাইনিয়া- 

রোগের প্রায় তুল্য। 

লক্ষণ | 

্বন্ন।-_চিন্তা করিতে চিন্তার বিষয় ভুলিয়া! যায়। বুদ্ধিশক্তির 

জড়ভাব। রোগী উত্তেজনা প্রবণ এবং কলহপ্রিয়। 

স্বভ্তক্চ |__নস্তকের রক্তাধিক্য। মস্তকে এবং চক্ষুতে বেদন!। 

সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ চক্ষুর উদ্ধের শিরঃশুলের, শয়নে বুদ্ধি এবং দণ্ডায়মানে 

বা ভ্রমণে হ্ান। ললাট ও মুদ্ধাদেশের স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ যেন 

তাহ বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। সন্ধ্যাকালে অথবা উষ্ণ গৃহ প্রবেশে 

তাহার বুদ্ধি। ললাটের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাঁপবৎ বেদন! ৷ 

উষ্ণস্থান হইতে শীতল স্থানে যাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহারে 

শিরঃশুল জন্মে অথবা বদ্ধিত হয়। | 

তান্মু।পেশীর আনর্তন। মৃগীবৎ,আক্ষেপ। হঠাৎ ছূর্বলতা 

নিবন্ধন যুচ্ছার ভাব। হঠাৎ ভীতি অথবা ক্রোধ জন্মিলে অঙ্গনিচয়ের কম্প 



১৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, সন্ধ্যাকালে, বায়ুর পরিবর্তনে এবং বিশেষতঃ 

উঞ্ণবাু শীতল হইলে বদ্ধিত হয়। 

শ্্ীভনন্ন্র ও শ্বল্ষ ।- বক্ষে জালা ও কুক্ষ্স স্থচিবেধবৎ বেদনা 

বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস খর্বধতর ও কষ্টজনক । রোগী অনেক ক্রন্দন করে ও 

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতে চাহে। নিম্ন বক্ষের পাশাপাশি ভাবে চাপ ও 

কসাভাব হইলে বক্ষের সুচিবেধবৎ বেদনার চালনায়, নত হইলে, 

শ্বাগ্রহণে এবং স্পর্শে বুদ্ধি। বক্ষে রদবাতবত বেদনা হওয়ায় বোধ 

যেন ত্বগধঃদেশে ক্ষত হইয়াছে । জ্বাপাধুক্ত বেদনা] । বক্ষের টাটানি ও 

দ্ব্টবংবেদনা, স্পর্শে ও চালনায় বুদ্ধি। 

অর্ক |-ত্বকৃ দগ্ধ হওয়ার স্তায় বোধ, তাহাতে রসবিদ্বি কাবৎ 

উদ্ভেদ জন্মে। দলে দলে কৃ্ণনীণ, স্বচ্ছ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ফোক্ষা 

জ্বালা করে ও চুলকায় এবং শুঙ্গবৎ কঠিন মামড়িতে পরিণত হয়। সম্পূর্ণ 
শরীরে দদ্রবৎ উদ্ভেদ। 

চিকিৎসা । 

স্মন্ীত্যস্ত্র বা ডিলিলিক্্ীস্্ ভিত ।-_ অবস্থান 

সারে লেপাক্ষ্ুলাচন প্রায় সর্বপ্রকার মাদক দ্রধ্যেরই কুফল দূর 

করণে সক্ষম । 

 শ্শিলিঃশুল 1. মুদ্ধাদেশে ল্লেপীহ্কুললোস্হচিকিৎদিতব্য 
স্নায়বিক শিরঃশুলে বোধ হয় যেন টাদি ধেগে বিদীর্ণ হইতেছে। 

সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণ বাদুর মধ্য হইতে শীতল বাদুতে বাইলে অথবা! তাহার 

বিপরীত বাবহার করিলেও তাহ! বৃদ্ধি পায়। বাবুর তাপ পরিবর্তন 

নিবন্ধন শিরঃশুলেও ইহা উপকারী। ললাউদেশের িসর্পিকায় চক্ষুর 

উদ্ধে প্রচণ্ড বেদনা । 

কআাম্মুশুল বা নিভলেল্জিন্সা।_জেশাক্ষুলান 
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পর্কাদরমধা স্গাযুশূলের উত্কষ্ট উষধ মধ্যে গণা। এই স্বাযু- 
শুলের বেদনা কথিত স্নায়ুর পথ বাহিয়! যায় এবং বাঁযুর পরিবর্তন 

হইলেই বক্ষে সুচিবেধবৎ বেদন1! জন্মে; বক্ষের স্থানে স্থানে ক্ষতবৎ 

বেদন! থাকে । 

গনন্থেজিক্সাল্র বেদনা বক্ষগহবরের সন্মখে ও মধ্যস্থলে থাকে 3 

আপটিক্াতিে বক্ষে ক্ষত ও দ্বু্টবৎ বেদনা হয়) লাস 
লেডিক্যানক্লেল বেদনা তীরবেগে অংশফলকাস্থিতে যায়) 

হেন্নেপাম্ বক্ষে বেদনা ও টাটানি হয়। ৃ 

হেফ্ষিবাল বা! ও জঅন্বিগ্ষভ্ ত্ল্র ।- এরোগে 
লেশাহুঃলাসেল বহুল প্রয়োগ না থাকিলেও স্থলবিশেষে ইহা 

দ্বারা ফল পাওয়া যার। চক্ষুতে চনচনিযুক্ত জ্বালা, চক্ষুপত্রের জ্বালা ও 

টাটানি, সন্ধাকালে নাণিকার রোধ এবং তাহার, মুলে চাপ ও গহ্বরে 

চখচনি এবং কীট বিচিরণণৎ মন্ুভূতি থাকিলে ইহা ফলদ। পেশীর 

ঘুষ্টবৎবেদনা ও স্বরভঙ্গ ইার অন্তান্ত লক্ষণ । 

সিলিসিক্সী।--নাপারন্ধে। এবং পশ্চাৎ নাসাপথের সন্নিহিত 
ইউষ্টেকিয়াননানীগুখে চুলকনা ও চনচনিতে ভয়ানক হাচি এবং 

বিদাহী জল ঠাব। 

এল্াক্ন ট্রাই-জর ও নাসামূলে ভয়াবহ বেদনা এবং নাসা ও 

গলমধ্যে কাচা ভাব ও হাচি। 

স্নার্ক-প্রাটে1তাই-হে-ফিবারের  পুর্বগামী লক্ষণ 
গ্রশমনে । 

সোল্িলাম-ডাং ক্লার্কের মতে শৈত্যে অত্যন্ত অসহিফুত্ত' 
থাকায় ইহার ৩৯ ক্রম বন্তর রোগ আরোগ্য করিয়াছে । 

বক্ষস্গূল, পার্খনেদনা বা গল্লোভাইনিস্।__ 
বক্ষে লেপাহুলামেনজ বিশেষ ক্রিয়া থাকায় ইহা বক্ষশূল, ঝ| 
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পলরোডাইনিয়ারোগের শ্রেষ্ঠ ওষধ বলিয়া গণ্য । আবহাওয়ার পরিবর্তনে 
ইহার রোগ বৃদ্ধি পায়। ডাং হিউজের মতে বেদনার অত্যধিক তীররত। 
বশতঃ রোগী শরীর চালনায় সাহসী না হইলে ইহা! আশ্চর্য ফল প্রদান 
করে; অনেকানেক চিকিৎসক ইহার সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ পাইয়াছেন। 

বাম অংশফলকান্থির সম্পূর্ণ অভান্তর পার্খে বিস্ৃত বেদনা, যাহা কখন 

কখন তাহার নিম্ন কোণ আক্রমণ করিয়া বাম বক্ষ মধো যায় তাহা, 

এবং বামবক্ষের স্তননিক্নগ্রদেশের বেদনা ইহা আরোগা করিয়া 
থাকে। শুক শীতল বায়্সংস্পর্শ নিবন্ধন বেদনা একনাইভেল 
ক্রিয়াস্থল । 

ন্নিউক্সনিম্ত্র।।-রৌগ আরোগ্যান্তে বক্ষের নানাস্থানে টাটানি 
ও ত্বগধদেশে ক্ষতব বেদনা! থাকিলে ল্লেশীকুুনবীজ্মে। দ্বার! 

উপকার হয়। স্পীল্তজনটিলাও ইহার উষধ। 

গুল্িত্নি বা বন্ষেল অভ্ভে উন্নিলিপ্রদ্ীহ ।- 
রসবিজীতে লেশাহ্কুলালেলল ক্রিয়া থাকায় প্ুরিসি ৪ ০পালিউ- 
নাইডিস্ রোগে, বিশেষতঃ প্রবিদিরোগে আক্রান্ত বক্ষের অন্তরকে 

বিল্লি গহ্বরে বা প্লুরেল ক্যাভিটিতে : রসদঞ্চয় ভইলে ইহ" তাহ! শোষণের 

সাহায্য করিয়া! থাকে । ইহা অধিকতররূপে বক্ষের দক্ষিণ পার্থ আক্রমণ 
করে এবং আক্রান্ত পার্থ তীক্ষ ছুরিকাঘাতবৎ ও তীব্র স্থচিবেধবৎ 
বেদনা হয়। বক্ষে সঞ্চিত রসের চাপ এবং বেদনার তীব্রতা নিবন্ধন 
রোগীর উৎকণা, শ্বামকৃচ্ছ, এবং যন্ত্রণা উপগ্থিত হয়। এম্বলে ইহ! 

এপিস্ ভ্রীয় এবং আঁল্ভাল্রস্হ ভলনীয়। বেদনায় পূর্ব 
কথিত বিশেষত বর্তমান থাকিলে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিকতর ফল প্রদান 
করে। প্রুরিষিরোগান্তে ল্লসন্বিন্লি সুস্ফুস্সহ সংলল্রা- 
স্বস্ছান্ত থাকিলে থে বেদন। থাকিয়। যায় তাহাতেও ভে পীহুই 
উপক]ুরী । 
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ডাম্াভ্রন্যাস্মাইটিস্ ( বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ )।-__ 
তীক্ষ, তীরবেধবৎ বেদন! উভয় কুক্ষি এবং আমাশয়োদ্ধ প্রদেশ 
হইতে ছুটিয়া পৃঠাভিমুখে ধাবিত হইলে ল্লেশীহুঃলাতন তাহা 

আরোগ্য করে। ডায়াফ্র্যামে তীব্র বেদনা এবং কটি বেড়িয়া ফিতা 

বাধা থাকার অনুভূতি বর্তমান থাকিলে ন্বস্যান্্রীস গ্র্যাণ্ডি 
উপকারী । 

অল্ৃকোগ-হাপিস জগ্ভার বা সশুলাক্া 
ভিসলিকা এবহ ৫পম্ফিপাস্ লা পোড়া নালাজ্া 
প্রক্ততি ।-েশাহুতলাঙ্ন হাপিস জষ্টার বা জোনার পক্ষে বিশেষ 
উপকারী ওধধ। হস্বিম্বিকানিচযু জাল। করে, এবং কথন কথন 

বর্ণ নীল-কৃষ্ হইয। ঘাঁয। চক্ষুর উদ্দের 'ও পণ্ড কামধ্য স্াধুগথবাহী তীত্র 

স্থচিবেধধৎ বেদনায় ইহা বিশেষ ফল প্রদান কবে। ইহ ল্নীহন, 

আর্সেনিক ও ০্নেজিলিস্ত্রাস্ম্ সহ তুলনীয়। 
ন্েপাহুহলাস বাল্দ্লোসাস্ পেচ্ষিগাস্ বা পোড়া নারাঙ্গা, 

বিশেষতঃ শিশুদিগের পোড়ানারাঙগা! আরোগ্য করিয়া থাকে। বড় 

বড় ফোক্ষ। বিদীর্ণ হইলে ছাল উঠিয়। যাওয়ায় কীচা! ত্বকৃস্থান্ অবশিষ্ট 

থাকে । ইহার ক্কাউল্র বা একজিত্না রোগে আক্রান্ত ত্বকৃস্থান 
ঘনীভূত ও স্থল হয় এবং তাহাতে কঠিন, শৃঙ্গবং মামড়ি জন্মে। 

এন্টিচ্যূ তু পদতলে কঠিন, শূঙ্গব ত্বক্প্রবর্ধন উৎপন্ন করে। 

ইহার ক্ষত সমতল এবং তাহাতে হুলবেধবৎ বেদনা! ও কল্তানির স্থায় 

নিঃসরণ থাকে । 

৬ ফ্্যাফিসেগ্রিয়। (5091011585719 )। 

উপপচম্ত্র ।-রজনীতে এবং প্রাতঃকাশুল ; রদাপচয়ে ১ কামবিষয্নক 

অমিতাচারে ) হস্তমৈথুনে ) স্পর্শে ও শরীর চালনায়। 



২২, হোমিওপ্যাথিক ভৈষগ্য-বিজ্ঞান । 

শক কেহ্ধে।-্্যাফিসেগ্রিয়া যাহার কাধ্য প্রভিষেধক-_মার্ক ও থুজা। 
ইহার কাধ্যপ্রতিষেধক-_ক্যাম্ফর | 

তুলম্নী্ব শঞ্ন্ব --একন, এষ্ব1, ক্যান্কে কা, কষ্ট, পিমিসি, 

সিঙ্ক, ক্লিমে, ককু, কফিয়া, কলসি, ক্রিয়াজোট, লাইক, মার্ক, ফন এসি, 

থুজা, সাল্ফ। কলো সর পূর্বে বা পরে ষ্ট্যাফি মুফলপ্রদ। 

ান্রাল্র ক্রিস ।--জননেন্দ্রির ও মুওযন্ত্রে, বিশেষতঃ তাহা- 

দিগের প্রষ্টেটিক অংশের শ্রৈম্মিকঝিলিতে ট্র্যাফিখেগ্রিয়ার কাধ্য। ইহ! 

উপরি উক্ত যন্ত্রাংশে উত্তেজনা ও পুরাতন প্রদাহিক লক্ষণ উৎপন্ন করিলে 

কখন কখন তাহা রেতঃ প্রণালী বা সেমিগ্তাল ভাক্ট এবং মত্রপথ পর্য্যন্ত 

বিস্তৃত হয়। ইহাতে যে লক্ষণ উপাস্থত হয় তাহা শুক্রমেহ রোগের 

প্রতিকৃতি স্বরূপ এবং কাধ্যক্ষেত্রেও ইহা এই রোগের পক্ষে ধিশ্ষে উপ- 

কারী গষধধ। ইহার ওউষধ গুণপরীক্ষায় মস্তিষ্কে বা সেরিব্রামে, পরিপাক- 

যন্ত্রপথে এবং ত্বকে বে লক্ষণাদি উপস্থিত হয় তাহা উপদংশ, গণ্মালা ও 

পুযমেহ বা সাইকোসিস্ বিষবাস্পোৎপন্ন লক্ষণের সহিত কথঞ্চিৎ ভুলনীয় 
বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহাতে অস্থির, বিশেষতঃ হস্তাম্ুপির অস্থির 

পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে ; অস্থি এবং অস্থিবেষ্ট-বিল্লি স্ফীত হয়'ও পাকে। 

লন্ষণ | 

ক্য্ |-_ প্রাতঃকালে রোগী বড় খিটখিট করে, জিনিম পত্র 

ছুড়িয়া অথবা পা দিয়! ঠেলিয়া ফেলে। মানসিক পরিশ্রমে প্রবৃত্তিহীন, 
ওদাম্ত ও বিষঞ্রতা। সামান্ত উত্তেজনাতেই অসহিষ্ণু; দামান্ত 
সি 

কথা অযৌক্তিক বোধ হইলেই রোগী কষ্ট বোধ করে। স্মরণ- 
শক্তির দুর্বলতা জন্মে, বিশেষতঃ অতিরিক্ত ইন্দ্রয়সেবা অথবা হ্তমৈথুন 
জন্য প্ররূপ হইয়া থাকে । * 

তিভ্র।।- রোগী সকল দিনই নিদ্রালু থাকে এবং পুনঃ পুনঃ 
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হাই তোলে; বজনীতে নিদ্রা হয় না, সম্পূর্ণ শরীর কনকন 

করে। 

ত্বাশ্ু।-নায়ধিক দুর্বলতা । ক্রোধ বশতঃ অগ্ততর শরীরপার্থের 

পক্ষাঘাত। রজনীতে পেগ আনর্ভন। সর্ধাঙ্গীন আক্ষেপকালে বাহাজ্ঞান 

শূন্য থাকে, বৃদ্ধান্তণি আকষ্ট হয় এবং মুখে ফেন উঠে । 

স্যুখন্ন৩ঞল |_সুখাক্কতি বসা, নামিকা স্থক্সাগ্র এবং 

চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও নীলবর্ণপার্খবুক্ত । মুখের অস্থি নিচয়ে 

প্রদাহ ও গর্ত করার ন্তায় বেদনা । ক্রোধ জন্মিলে দুখের বর্ণ কটা ও 

নীলাভ। মুখের শুষ্ক উদ্ভেদ চুলকায় এবং বেদনা! করে, ত্বক্ 
কর্কশ। 

চক্ষু | চক্ষু বপিয়া যায় এবং তাহার চতুর্দিকে নীলবর্ণ ও উন্নত 
রেখা থাকে । টক্ষুগোলক এবং চক্ষুপত্র শুষ্ক ও চাপান্টভূতিযুক্ত। উর্ধ 
চক্ষুপুটে বেদন1, চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার বৃদ্ধি । বেদনায় বোধ যেন 

বাম চক্ষুর উদ্ধপুটের অভ্তান্তরে কোন কগিন বস্তু আছে। চক্ষুর অত্যন্তর 
কোণে (1101167 07701)05 ) কামড়ানি ও জালাধুক্ত চনচনি। চক্ষুপত্র- 

কিনারার চুণর্কানি। চক্ষুপত্রপার্খের গ্রদাহজগ্ত রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া 

থাকে ? চক্ষুপুটের প্রদাহ । কনীণিকার বিস্তৃতি। 

হু পি ।--সামান্ত শরীরচালনায়, মানপিক শ্রমে এবং 

গীতবাদ্ে ও আহারান্তে নিদ্রা যাইলে হ্ৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের কম্পযুক্ত 

স্পন্দন । 

নাড়ীল্পন্দন দ্রুত ও ক্ষুদ্র; অনেক সময়ে তাহা কম্পান্বিত | 

সুহখগহ্বল ।-_হনুঅধঃগ্রন্থিতে বেদনা) স্কীতি থাকে 9 া। 
দন্ত কাল হইয়া যায়, ধ্বংস হয় ও গুড়া হইতে থাকে। তাহাতে 
পাশাপাশি ভাবে কাল রেখা পড়ে। কোন শীতল বস্ত্র পান করিলে, 

মুক্ত বায়ু মধ্যে, আহারান্তে এবং চর্ধণে ধ্বংস প্রাপ্ত দত্তের [ছিন্নব 
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বেদনার বৃদ্ধি) দত্তের স্পর্শাসহিষুতা, বিশেষতঃ রজনীতে ও প্রাতঃ 

কালে উপস্থিত হয়। কঠিন চাপ দিলে অধিকাংশ সময়ে দস্তশুলের 
উপশম। মুখে অবিশ্রান্ত ভাবে শ্ল্রেম্মার সঞ্চয়। দস্তমাড়ি স্ফীত, 
ক্ষতযুক্ত ও স্পঞ্জের হ্যায়, এবং স্পর্শ মাত্রই রক্তশ্রাবযুক্ত। নিয়ের 

ছেদনদস্তের মাড়িতে ছিন্নবং বেদনা থাকে এবং আহার কালে তাহার 

মূলও এরূপ বেদনা করে। দন্তমাড়ির মাংস বৃদ্ধি হয় ও তাহাতে 

গুটিক। জন্মে। 
উল ।_উদরে দুর্বলতা বোধ হওয়ায় তাহ! স্মলিত হইবে 

বলিয়া অন্ুভূতি। তপ্ত বাতকম্ম। কুচকির গ্রন্থিতে বেদনাুক্ত স্ফীতি। 
উদরের স্থানে স্থানে বাযু আটকাইয়া থাকায় তাহার সর্বত্রই কাঁমড়ানি 

ও মোচড়ানি বেদনা । নাভির নিয়ে ও দক্ষিণ পার্থ কঠিন চাপ বোধ। 

বাম উদরঘন্ত্রে চিম্টি কাটার ন্যায় ও স্থচিবেধবৎ বেদনা । শিশুদিগের 

শীত উদরে বেদন|। 
স্মভন ও স্ভলচ্ভবাজ্র 1২ মলত্যাগান্তে সরলান্ত্ে জালাধুক্ত চনচনি 

ও টাটানি। উপবেশনাবস্থায় মলদ্বার টুলকায়। অত্যপ্প ও কঠিন 
বিষ্ঠায় কোষ্ঠবন্ধ। তরল মল হইলে প্রভূত বাঘুর নিঃসরণ । 
সত্ব ।- পুনঃ পুনঃ মুত্রবেগে সরু ধারে অত্যন্ন মুতআব অথব! 

ফোঁটায় ফোঁটায় কৃঞ্ঃবর্ণ মৃত্রত্যাগ ॥ মৃত্রত্যাগকালে মুত্রনালীতে জালা, 
মুত্রত্যাগাস্তে যেন মুত্রস্থালী শূন্য না৷ ভ্ওয়ায় মূত্রবেগ আসে ও বিন্দু বিন্দু 

মূত্র ক্ষরণ হয়। প্রচুর জলবৎ ফেকাসে মৃত্রত্যাগ । 

গুহ-জন্নন্নেত্ডিদ্রম্ত্র ।কামেচ্ছার বৃদ্ধি। উন্তমৈথুনের ফল- 
স্বরূপ মুখমণ্ডলের বদাপদার্থের অভাব ও জজ্জাব্যঞ্কদৃশ্ত, বিষগ্নতা, রজনীতে 
রেত:ক্ষরণ, পুষ্ঠের কনকনানি, পদের দুর্বলতা এবং জননেন্ত্রিয়ের 

শিথিলত] | অস্বাভাবিক: বীধ্যস্থলনে অত্যন্ত দুর্বলতা । ভ্রমণকালে 

ও ঘর্মণে বাম অগওকোষে চাপবৎ বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি। কসিয়। 
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রাখার স্তাগ্ দক্ষিণ অগুকোবে আকৃষ্ট ও ছিনবৎ বেদনা । দক্ষিণ কুচ- 

কির গোল ছিদ্র (11500101721 17100) হইতে আকৃষ্টবং ও জালাধুক্ত 

বেদনা দক্ষিণ অণ্ডকোষে বিস্তৃত হয়, কিন্তু বোধ হয় যেন তাহ অগ্ড- 

রজ্জুতে হইয়াছে । লিঙ্গমুণ্ডের উপরে ও অধুদেশে কোমল ও আর্র 
মাংসবিবৃদ্ধি জন্মে। স্ত্রীসঙ্গদের শেবভাগে শ্বাসকচ্ছ, | 

জীজন্নন্নেতিদ্রম্ ।--অত্ন্ত স্পর্শাগহিষুর অগাধারে তীব্র 

তীর-বেধবৎ বেদনা । অনিয়মিত, বিলম্বাগত ও প্রচুর খতুম্রাব, কখন 
বা আর্তবাভাব, খঠখোণিত প্রথমে ফেকাসে, পরে কখন বা কুষ্ণবর্ণ ও 

চাপ চাপ; কখন বা জরাষুর আক্ষেপিক সক্কোচন। যোনির দানাময় 
মাংসবৃদ্ধি। জননেক্দ্রয়ের বেদনাধুক্তস্পর্শাসহিষুুত। উপবেশনাবস্থাত্তেই 

অধিকতর । যোনিকপাট এবং যোনিতে আক্ষেপিক বেদন| । যোনি- 

কপাটে হুলবেধভাবঘুক্ত চুণকনা । 

গ্ীলা ২৩ প্রন্ট _গঞ্মধ্যের, গরীবাবহির্দেশের এবং বগোলের 

গ্রন্থির বেদনাধুক্ত স্ফীতি। নিম্বণুষ্ঠে ভগ্র হওয়ার হ্টায় বা মোঁচড় লাগার 

হায় বেদনা, বিশেষতঃ রজনীতে এবং গ্রাতঃকালে গাত্রোথান করিতে 

ও শরীর ফিরাইতে বৃদ্ধি। বুক্ধকদেশে চুলকনাযুক্ত স্ুচিবেধবৎ 

বেদন!। 

উক্ষোজ্ক ।- স্বন্ধসন্ধিতে সচিবেধবৎ বেদনার স্পর্শে ও চালনায় 

বৃদ্ধি। বাহুর পক্ষাথাতিক বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি) হস্তাঙ্ুলির 
ও বৃদ্ধাঙ্থুলির পেশীতে ঝাঁকি এবং ছিন্নবৎ বেদনা, অঙ্কুলির অগ্রভাগে 
অধিকতর । বামবদ্ধান্ুলিতে জালাধুক্ত চুলকানি । করভাস্থিসন্ধিতে 
€ 11509081081 10100) পক্ষাঘাতিক আকুষ্টতার চালনায় বৃর্ধি। 

হস্তাসুলির অগ্রভাগে অসাড়তা ৷ অঙ্কুলির উপবিভাগে রসবাতজ গুটিকা। 
অঙ্গুলির পংক্তি-অস্থির প্রদাহ। 

নিসা ।- উরুর অত্যন্তর পার্থোপরি চুলকনা, ভ্রমণ কৃরিতে 
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উরু বেদনা করে। জানুসন্ধিতে ুচিবেধবৎ বেদনার চালনায় 

বৃদ্ধি। বিশ্রামকালে দক্ষিণ টিবিয়াস্থিতে গর্ত করা ও সুচিবেধের স্তায় 

বেদনা । উপবেখন ও দণ্ায়মানাবস্থায় জঙ্ঘা-পেশীতে ছিন্নবৎ বেদনা। 

দক্ষিণ পায়ের ডিমে স্থচিবেধবৎ অনুভূতি । উপবেশনাবস্থায় নিতম্ব 

কনকন করে। 

ত্ঙ্ষ প্রত্যত্চ ।--অঙ্গনিচয়ে আকুষ্টবৎ এব: ছিন্ন করার স্তায় 

ও সুচিবেধের শ্তায় বেদন। | অধিক ভ্রণণ করিলে স্বন্ধের ও হিপসন্ধির 

অধঃভাগে যেরূপ বেদনা হয় অঙ্গনিচয় সেইরূপ আঘাত প্রাপ্ত ও বেদনা- 

যুক্ত বোধ। 

অত ।-দদ্র। সন্ধাকালে ত্বক চুলকায় ও চুলকাইলে জালা 

করে। দানাবৎ পুরাতন ত্বগুপ্েদ । এগ্ঠির বেদনাধুক্ত ল্ফীতি। 

প্রদর্শক লক্ষণ। 
্যাফিসেগ্রিয়ারোগীর মানসিক লক্ষণের, বিশেষত; ইহার শিশুরোগীর 

মানসিক লক্ষণের বিশেষত] দেখা যায়; কিন্ধ ক্যামমিল। ও নাক ভ সঙ 

ইহার তুলন! দ্বারা পরিস্ফুরণ ব্যতীত তাহার কোন সাহায্য পাইবার 
সম্ভাবনা নাই । ক্রোধোৎপন্ন রোগে ইহ ক্যাম ও কলসি সহ তুলনীয়। 
্টাফিসেগ্রিয়ারোগী বড়ই খিটখিটে ও উত্তেজনা প্রবণ, যেন “কিস্তৃত- 

কিমাকার» স্বভাবের । এই লক্ষণ বিষয়ে ইহাকে ক্যাম, কলসি, সিনা ও 

নাঝ্স সহ তুলন! না করিলে ইহার প্রয়োগস্থণ নির্বাচন করা স্থকঠিন। 

ইহার অন্তান্ বিশিষ্টতা রোগবর্ণনাকালে উল্লিখিত হইবে। 

চিকিৎসা । 

চিত্তোল্সভ্তা আলা হাইপনকশ্িস্সীজিস্।-হস্ত- 
মৈথুন, অপরিমিত ইন্দ্রিয়মেবা এবং সর্বদা ইন্দরিয়পরিতুষ্টিব্ষয়কচিন্তা এই 

রোগের সাধারণ কারণ বলিয়া বিবেচিত। অতিরিক্ত হস্তমৈথুনে 
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বালক উদাসীন ও বিষগনচিত্ত হয়, তাহার মুখ ও চক্ষু বপিয়। যায়, নাসিকা 

স্শ্্নাগ্র হয় এবং চক্ষুর চতুদ্দিকে কাণিম! পড়ে । শিশুর মানসিক অবস্থা 

ব্যান শ্তার ক্রোধপ্রণণতা ও অগহিঞুণতাদি দ্বার প্রকটিত। শিশু 
শুফ ও শীর্ণ হইয়া যার এবং তাহার শরীরের পাঞুরতা ও মস্তিষ্ষ এবং 

মেরুমজ্জার 5ব্বলতা জন্মে । 

চক্ষুলোগ ।_-্বাতিজ চক্ষ্এও্রদ্তীহ লা আর্থই- 
টিক অক্ুত্যাল্মিম্ত্রী; অগুঙনিন্কা বা স্রাই ।-সন্ধি- 
বাতজ ধাতুর ব্যক্তিদিগের বাতজ চক্ষু প্রদাহে স্ট্যাক্তিলেগ্রিক্্া উপহ 
কারী উষধ। চক্ষু জবাল। করে এনং শুষ্ক বোধ হইলেও অত্যন্ত জলত্্াব 

হয় ও জালাসহ চন চন করে। বেদনা চক্ষু হইতে দন্তে যায়। এস্কলে 

ইহ| ্কুভনঠিন সহ তুণনীয় | শিশুদিগের চক্ষুর, বিশেষতঃ চক্ষুপত্রের 
প্রদাহে কঠিন অগ্জনিক। ও গুটিক। জন্সিলেও ইভা দ্বারা ফল হয়। তাহ! 
পাকে না, কঠিন হইয়া যায় ও চক্ষুপুটপার্খ্ চুকার। 

ভ্তভলোগ ।-্ট্যাক্রিসেশ্রিক্সারত্তে উপদংশ ও সাইক- 
সিদ্ ধাতর শিশুদিগের ডদ্ধদস্ত অকাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে কাল 

কাল দাগ জন্মে ৪ আক্রান্ত দস্তাংশ গুড়া হইয়া স্বণিত হয়। বুদ্ধদিগের 

ধ্বংসপ্রাপু দণ্তপংক্তির মুলে চর্বণবৎ বেদনা জন্মে। 
ভ্রিস্রীভ্াউি ।- ইহাও অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত দরগ্ধদন্তের কন- 

কনানি নিবারণে সক্গম ॥ দন্ত 'গ্রথমে ভরিদ্রাভ এবং পরে কৃষ্ণবর্ণ হয় 

' এবং পরিশেষে ধ্বংস হইয়া যায়। এন্থলে ষ্ট্যান্বি* সহ এন্টি তু, 
বিশেষতঃ হ্চ্যান্ন ও চক্কিস্ত্া। তুণনীয়। 

উচল্লস্গুল __ক্রোধজনিত অথবা উদরের অস্ত্র চিকিৎসার পর” 
উদরশুল জন্সিলে স্ট্যাফিগলেনশ্র্িস্তা! উপকারী । 

উদ্ল্াক্মস্ত্র ।-_অবস্থাবিশেষে শিশুর “উদরাময়রোগে স্ট্যাহিজ- 

স্সগ্রিম্ত্ ফলদ । এই উদরাময় সহ বিশেষ প্রকারের মৃখক্ষত 
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বর্তমান থাকে এবং শিশুর জিভ্ব! ও দস্তমাড়ি শুভ্র এবং ম্পঞ্জের সায় হয়। 

মলত্যাগের আগে ও পরে উদ্রে কর্তনবৎ বেদন। জন্মে। মলত্যাগকালে 

সরলান্ত্রে কুম্থন হইলে বঝিষ্তাসহ বে বাবু নির্গত হয় তাহা সাধারণতঃ 

ন্্যাম্মক্সিলাল্লর স্তায় গরম ও পচ ডিম্বের গন্ধযুক্ত থাকে । কিছু 

আহারের বা পানের চেষ্টা করিলেই মলত্যাগ হয় । 

শুক্রনস্মেহ | হস্তমৈথুন নিবন্ধন রোগে স্র্যাফিলেগ্রিস্ত্রা 
উপকারী। ইহার শীর্ণ চক্ষুর অধঃদেশে কালিমা পড়ে, মুখমণ্ডল মলিন 

হয় এবং রোগী খিটখিটে ও অত্যন্ত লজ্জাশীল থাকে । স্ত্রী, পুরুষ কেহই 

কাহারও সঙ্গ ইচ্ছ। করে না। বিষ রোগী অধিকাংশ সময় কাম বিষয়ক 

চিন্তারত থাকে । বালক রোগী উদাস ও বিষ ভাব ধারণ করে, 

তাহার মুখ বসিয়া যায় এবং সে সর্বদা তাহার স্বাস্থ্যের দুরবস্থা সম্বন্ধীয় 

চিন্তাগ্রস্ত থাকে । কখন কখন মৃত্রনাণার এ্রথমাংশ উত্তেজনা প্রবণ হয়। 

সত্রীজননেন্দ্রিয়ের অতি পুরাতন ও বদ্ধিত উত্তেজনা জন্ত যে ভয়ানক 

অশান্তি জন্মে তাহা দূর করিতে স্ট্যা্থি সক্ষম । উৎকষ্ঠাযুক্ত এবং 

ভাবপ্রবণভাবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাস্থোর দ্ররবস্থ। নিবন্ধন শান্তিহীন থাকিলে 

ইহা! উপকারী । 
গুযা্টিনা-_ভাং গ্রভলের মতে যৌবনারস্তের পূর্ববকালীন জন- 

নেন্দ্রিয়ের অযথ! ব্যবহারপ্রযুক্ত আক্ষেপ, সর্ধাঙ্গীন আক্ষেপ, শীর্ঘতা এবং 

মানসিক দৌর্ধল্য প্রভৃতি নিবারণে ইহা! উপকারী। 

হ্যালাডিস্থান্ম__হস্তমৈথুনের কুফল স্বপ্ূপ লিঙমুণ্ড নেকড়ার 
স্টায় শিথিল) এবং লিঙ্গমুণ্ড ঝেষ্টত্বক্ লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত করিয়া তাহার 

গ্রীবায় আনিলে, স্থিতিস্থাপকতাবিহীন ত্বক শিথিলভাবে নিশ্চেষ্ট থাকে । 

স্বপ্ন না হইয়া অথবা! কামবিষয়ক স্বপ্ন ব্যতীত অন্তপ্রকার স্ব হইয়া 

রজনীতে রেতঃপাত। 

ন্রীজননেন্দ্রিম্রলোগ-জল্লান্মু্রৎস্ণ , শ্রেত- 



্যাফিসেগ্রিয়া। . ২৯ 

প্রদ্ল্প ।_প্রে্সনৈল্লাশ্য গীড়িত 'ও অধিকর্ধাশ সময় 
 কামবিষয়ক চিস্তারত হূর্বল স্ত্রীলোকদিগের শিথিল আমাশয়, উদর ও 

বস্তিযন্ত্রনিচয়ের শিথিলতর অবস্থা উৎপন্ন হইলে জরাযুন্রংশ ঘটে। ইহার 

সহিত যে শ্বেতগ্রদর উপস্থিত হয় তাহার আ্াব ভরিদ্রাবর্ণ ও বিদাহী। 

্যাফিনেগ্রিজ। উপরিণিখিত উদর ও অন্তরাদির বলাধান লাধন 
করিয়া রোগারোগো সক্ষম | 

গাঁউউ ল্ব! ক্ষুদ্রল্বাত।-্তাফিসেগ্রিস্া তরুণ 
অপেক্ষা পুরাতন ধাতুগন গাউটের পক্ষে বিশেষ উপকারী। রোগের 
উক্ত অবস্থায় ইউরেট অব. সোড! : লবণ ) মুলয্্ দ্বার! নিঃসারিত না 

হওয়ায় তাহা শরীর মধ্যে থাকিয়া যায় এব: শরীরের ভিন্ন ভিন্ন সন্ধি ও 

যন্ত্রে নোঙ বা বর্ভণাকারে সঞ্চিত হয়। এ০স্সম ক্ুত্েলও 

পুরাতন গাউটুরোগে সন্ধিতে ইউরেট অব সোডা বর্ত,লাকারে সঞ্চিত হয় 

এবং হস্ত বাক! চুর| ভইগ্। কদাকার ধারণ করে । এরোগে মৃত্রের ছগন্ধ 

এবং তাহার লোহিতবর্ণ বালুকাবৎ তলানি যথাক্রমে বেন জোইক্চ 
এসিড ও লাইক নির্বাচিত করে। 

অন্থিল্রেঠগ, অস্থিল্বেষ্টপ্রল্পীহ আব! সেলি-অআ্টাই- 
ডিস্ প্রভত্তি ।-উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহারঘটিত অস্থি- 
রোগে ্ট্যাক্িসোগ্রিন্ত্রা কার্যকারী । রুগ্ন অস্থির উপরিভাগের 
ত্বকে বে ক্ষত জন্মে তাহার আ্াব পাতলা ও তাব্র। 

ভ্িনিডিওস্্রা_ইহা ফিমার, টিবিয়া ও হিউমারাম্ প্রত্ৃতি 
দীর্ঘাস্থির এবং অস্থিবেষ্টের উপদংশজ 'প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। ইহার 

বেদনা রজনীতে ও স্নেত। বাতাসে বৃদ্ধি পায়। রোগ হখ' 

উপদংশজ পিনসের ক্ষতকর আ্াব থাকে । 

ার্ক,লিক্সী-ইহাও অস্থিরোগের ,অন্ততম ওষধ। উপদংশ 

বিষ ও পারদ মিশ্রণে যে রোগোৎপন্ন হয় ভাহাতে হ্্যালি হাই 



৩৪ হোমি ওপাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

উপকারী। গণগুমালা জনিত অস্থিরোগে স্রন্নিক্সানা ব্চার্ৰ 
ফলপ্রন। অস্থিরোগে, বিশেষতঃ ফিমার অস্থিরোগে ন্যুনাধিক বিগপিত 
অস্িক্ষত ভইতে শ্রাব নিগত হইলে ইহা! প্রযোজ্য । জৌকাল্র1ইজ্ 

অব গোল্ভ এবং প্লাযাটিনাহ্ম মৃত আস্থ রোগে বা অস্থিতে 
ক্ষত হইলে উপযোগী । 

অ্কুলোগ-উত্ক্ুুণ বা পেডিলুহলাস্ন ; ছুগ্ী- 
গ্ীডুকা। বা জ্রনাষ্টী ল্যাক্ট্টিস্বা; ক্ষাউল হা এন্ড 
ভিন্ন] ।-_মস্তকের কিন্বা শরীরের কোন স্থানের উৎনুণ প্যান 
লেনশ্রিস্্রাল্ ধাবন ব্যবহারে দূরীকৃত হয়। ইহার আন্ন্তরীণ 
ব্যবহারে শরীরের, বিশেষতঃ মন্তক-পশ্চান্তের ও মুখের কাউর বা 

একজিমা আরোগ্য হইয়া থাকে । ইভাঁর উদ্ভেদ শুক্ষ থাকে এবং স্থল 
মামড়ি উৎপন্ন করে । এই সকল উদ্ভেদ চুলকায় কিন্ত তাহার বিশেষত্ব 
এই বে চুলক্চাইলে তত্ুস্থানেল ছুলকান্নি নিহ্ক্তি 
গাম কিন্ত অন্য স্থান্ন চুলক্াইন্ড্া ভউত্ে। মামড়ি 

রিদ্রাবর্ণ। শিশুদিগের দ্রপ্ধ পীড়কার ইহা গুযধ। ইহা বৃগ্থদুক্ত 

চ্মকীল 9 শ্রেম্সা গুটিক আরোগ্য করায় ইহার সাঁইকোটিক সম্বন্ধ 

প্রকাশিত হয়; ফলতঃ পারদের অপব্যবহারছষ্ট শিশুদিগের ' ত্বকরোগের 

পক্ষে ইহা বিশিষ্ট উপকারী । 

৭। রেণান্থুলাস্ ক্ষিলিরেটাস্। 

(7২81791)00]185 ১০০1০1৪0৪ ) 

-- আাশ্বালরন জিম 1 ম্নামুমণ্ডল এবং শ্শৈম্মিক ঝিল্লিতেই ইহার 

বিশিষ্ট ক্রিয়। লক্ষিত হইয়। থাকে । ইহা মুখম'গুলপেশীর আনর্ভন উৎপন্ন 

করে এবং উপরিউক্ত পেশীসংকোচনে মুখের অলীক হান্তভাব ( [২1505 

5240901085) প্রকাশিত হয়। ইহাতে মুখপেশীর, উদরের পারের 



রেণাস্ছুলাস্ স্কিলিরেটাস্। ৩১ 

এবং অঙ্গ প্রতাঙ্গের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। নাপিকা 

ও অন্ননাণীর উত্তেজনা! নিবন্ধন রোগীর শ্রেম্স। ও জলবৎ ভ্রাবের বুদ্ধি 

হয়। ঘশ্ম হইলে অত্যন্ত র্লতা জন্মে এবং রোগী মচ্ছণর ভাব বোঁধ 

করে। ইহ! ত্বকে ক্ষুত্র, বু5ৎ ফোষ্ক! উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে পাতল। 

হরিদ্রাভ ও তীব্র ক্ষতকর আব হর। 

চিকিৎসা । 

ল্েণ।হ্ুলোন ক্ক্িভিতেউ |ছ্নেল্স সচরাচর ব্যবহীরস্থল 
অতি সঙ্কারথ বনিণে অত্যুক্তি ভয় না। শথাপি কোন কোন স্থলে 

লেপাহ্ঞুলাস ক্ষিলিল্লেট্াতেল ক্রি্া তাহার নিকটতম 
সগ্ন্ধযুক্ত ও সমজাতার ছেিশাহ্ুলাস ম্বাল্ম হইতে প্রবলতা- 
বিশিষ্ট হওয়ায় যে বে স্থ:ল ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাই খগ্সিত হই- 

তেছে। সুখগহ্বরে ০লেপাহুু্ুলাঙ্ন, স্ক্িতিতলেউীতন, উগ্রতর 
ক্রিয়া প্রকাশ করে বণিঝা গিহ্বার সাধাব্নণ ক্ষতে এবং ডিক থিজিজ্জ। 

২৩ টাইক্রম্ত্রেড প্রভৃতি রেগের লেপযুক্ত জিহ্বার স্থানে স্থানে ছুষিত 

ক্ষত (011))01015 ) থাকিনে ইহা প্রধুক্ত হয়। অনেক রোগে ইহার 

সাননচিপ্রবত্ হকলক্ষকবুক্ত জিহ্বা প্রদর্শন 
স্থান্নীন্র। নেউ স্মিউ 52 আস ল্লাস্ ও উ্যালান্কতে- 
্গাঞ্সেও উপরি উক্ত গ্রিহ্বালক্ষণ আছে, কিন্তু কোন ওষধেই 

লেণাহ্ু ক্কিলিল সায় ক্ষতের তীব্র জ্বাণা ও ম্মাবদারণ ভাব 

দেখা যায় না। ইহার তীব্রতা ও ক্ষতকালিত্ভ ইহাকে 

অন্তান্ত 'উবধ হইতে প্রভেদিত করে। 

আবধুক্ত সাধারণ স্দিল্লো তে হাচি, সন্ধিবেদনা এবং জালাধুক্ত 
মৃত্রআ্া্ থাকিলে লেপাহ্ু ক্কিনি -লেলাহ্ু বাল্মোল 
হায় কার্ধ্য করে। 



৩২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ইহা ত্বকে একৈকভাবে ল্ল-বিল্ত্রিক্ষোদ্ চে উৎপন্ন 
করিলে তাহ! হইতে প্রায় লেঞাছু আবাক্তোজ স্তায়ই পাতলা, 
হরিদ্রাবর্ণ এবং ক্ষতকর শ্রাব নির্গত হয়। ত্বকের লুহল্ণস্সতন্ন 

ফ্োক্ষা বা পেন্িগীসন রোগে ইহা প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধ। 
উদ্ভেদ বিদীর্ণ হওয়ায় তীব্র স্রাব নিঃস্থত হইলে ক্ষতপার্খস্থ স্থানে ক্ষত ও 

টাটানি জন্মে। 

মক্রুতুলোগে বেদনা ও ক্ষত হওয়ার শ্টায় অনুভূতি জন্মিলে 

যদ্দি রোগীর উদরাময় হইবে বিয়া বোধ হয় তাহাতে তল্লণা ক্কিনিন 

উপকারী । 
বক্ষে সুষ্টবশু বেদনা ও ছুহ্বলততা প্রত্যেক 

দ্রিন সন্ধা! কালে বৃদ্ধি হইলে যদি বক্ষের বহিঃ প্রদেশে স্পর্শাসহিষুতাধুক্ত 
বেদন। হয় তাহাতে ইহা উপকার করে। 

পদোহুলিল ডা জোগ- জাল! ও টাটানি থাকিলে, 
বিশেষতঃ পদ ঝুলাইয়া রাখিলে যদি তাহার বুদ্ধি হয়, তাহাতে ইহা 

ফলপ্রদ ওষধ। 

৮। হাইডাষ্টিস (17190145015 08120210519 ) 

সন্বন্্ব সালফার ইহার কা্্যপ্রতিবেধক। ইহা মার্ক এবং 

কেলি ক্লরিকামের কাধ্য প্রতিষেধক | 

তুলনীনম্ শব ৷ মার্স, এমন মিউ, এটি জু, বোরাক্স, 
চেলি, কোনাই, কেলি বাই, মার্ক কর, ফাইটল, পালস্, সিপি, ই্র্যাম, 

সাল্ফ। 

াল্বালঞ্। ত্রিনম্রা ।--ইহা শ্লৈষ্মিক বিন্ি, বিশেষতঃ চক্ষু, 
নাসিক, মুখগহবর, গলাভ্যন্তর, সরলান্ত্র, যোনি, জরানুগ্রীবা এবং মুত্রযন্ত 

প্রভৃতি শ্রাবনিগমন পথের শ্রৈম্মিক বিলিতে বিশেষ কার্ধ্য প্রকাশ করে। 
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প্রথমেই শ্রৈম্মিক ঝিল্লির উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া! তাহার স্বাভাবিক 

আবের বৃদ্ধি করিলে ইহা প্নানন্তন সহ তুলনীয় হইতে পারে । ফলতঃ 
ইহার ক্রিয়া পাল্স্ অপেক্ষা গভীরতর ; ইহার স্রাব শীঘ্রই বিকৃতি- 

প্রাপ্ত হয়'ও পরিমাণে বাড়িয়। যায়। প্রথমাবস্থায় আব পরিষ্কার, গুভ্র-স্থচ্ছ 

এবং আটাণ থাকে, কিন্তু ক্রমে তাহ! পীতবর্ণ, ঘন, সবুজ এবং শোণিত- 

গিশ্রিতও হইতে পারে এবং টানিলে স্থদীর্ঘ স্ুত্রাকার ধারণ করায় 

কেলি লাই সহ তুণনীর হয়। ইহার প্রাথমিক আব ক্রমে পরিবর্তিত 
ভইয়া পুন্নমিশ্রিত হইলে বিল্লির উপত্থক্ উঠিয়া যায় অথবা তাহাতে ক্ষত 
জন্সিতেও পারে । ইহার প্রাথমিক ক্রিগ্নায় শ্লৈন্মক বিল্লির রক্তাধিক্য 'ও 

উদ্ভতেজন। "প্রকাশিত করিলেও অবশেষে তাহার ঢক্বলতা বশতঃ জড়তা! 

উপস্থিত ভগয়ায় সাবের অভাব ঘটে ও ঝিল্লি শুক, চকচকে, ক্ষতযুক্ত এবং 
ক্রিরাহীন ভইয়া যায়। গ্রন্থিনগুল ও ত্বকে ও ইহা প্রায় উপরি উক্ত রূপ 

ক্রয়! প্রকাশ করে । প্রথমে তাহাদিগের রক্তাধিক্য এবং ক্রিয়োত্তেজন! 

ঘটলে পরে তাভাদিগের জড়ত্ব ও অবসাদ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত 

অবস্থার পুনরুৎপাদিকাশক্তি িকৃতিপ্রাপ্ত হওয়ায় ছুষিত পদার্থের স্বষ্টি 

হইতে গাকে ” হাইীড্রান্টিসেস্ত ক্রিয়ার তাদুশ ব্যাপকতা না 
থাকিপেও"ক্কট বা ক্যান্সারাদি রোগে ইহার ক্রিয়া দেখিলে ইহ! যে 

একটি গভার ক্রিয়ানীল এন্টিসোরিক গুঁধধ তাহ! সহজেই অনুমিত হয়| 

বুদ্ধদিগের পক্ষে এবং বহিঃ প্রয়োগে ইহা অধিকতর ফল প্রদ। 

লক্ষণ । 

বর্ণ ।- কর্ণের প্রতিগ্তায় ; ঘন শ্ররেন্মাআ্রাব ; মধ্যকর্ণের প্রাতিশ্তায়িক 
প্রদাহ এবং আরক্ত জরান্তে বধিরত1 | 

াহিক্1।-_ললাট দেশে শিরঃশুল এবং নাসিক হইতে অবি- 

শ্রান্ত ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ শ্লেম্মার আ্রাব। পশ্চাৎনাসাপথ হইতে ঘন এবং 
তু 
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আট! আাবের স্রোত বহে। নাপিকার শ্নেম্সিক ঝিললির বিবৃদ্ধি (13)001- 

€:০0)) ) বশতঃ সর্দিতে গীত বা সবুজ বর্ণ এবং ছূর্গন্ধ আ্রাব। নাসিকা 

সদ্দির আ্াব জলবৎ ও হাজাকর ; নাসিকায় জ্বালা, চনচনি এবং অব- 

দারণ; আব গৃহমধ্যে স্বপ্পতর, বহির্দেশে এ্রচুর ; কণা এবং বক্ষে অবদারণ 
ভাব জন্মে। চক্ষুর উদ্ধে পূর্ণতা নিবন্ধন ললাটদেশে দুদ শিরঃশুল । 

পিনসরোগে নাসিকায় ক্ষত জন্মে এবং রক্তণুক্ত পুয়াকার সাব নিগত। 

নাদিকারন্ধে, বাতাস শীতল বোধ হর। 
হুশুগস্ি৩ ।- প্রাতঃকালে হৃংকম্প। 

হুহখগহ্বল ।--প্র্থতি ও ছ্ব্বল শিশুদিগের, বিশেবতঃ পারদ 

অথবা ক্লুরেট অব পটাম সেখনাগ্তর ঘখের ক্ষত। অভ্যধিক পরিমাণ, 

ঘন ও আটাল শ্রেম্সা আ্াব। 

গালা ভ্ড্যক্তল ।--গলা খাকর দিলে নাসিকাপশ্চাৎ ও গলগহুবর 

হইতে পাতবর্ণ শ্রেম্া উঠে ও গলগহ্বরে অবদারণ ভাব থাকে) 

পারদসেবনান্তর প্রায়শঃ গণায় ক্ষত জন্মে। প্রাতঃকালে জাগ্রত হইগে 

গলায় কর্কশভাব, গলাধঃকরণক্রিয়ায় তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় টাটানি। 

আন্নাস্ণল ।-মৃ কনকনানি বেদনা হওয়ার পর আমাশয় 

প্রদেশে দরমিয়া যাওয়ার অন্নুভুতি, মুচ্ছার ভাব, এবং কিছু নাই নাই 

বোধ ও হৎকম্প। আমাশয়ের দৌর্বল্যঘটিত অগ্্রাজীর্ণে। 
উ্দৃল্ল ।-_মলত্যাগের পর নিয়োদরে কঠিন কর্তনবৎ বেদন। হইলে 

তাহা অগুকোষে বাওয়ায় মূচ্ছার ভাব জন্মে | যনৃতপ্রদেশের সবিরান 

ও তীব্র বেদনা অংশফলকান্থি পর্যন্ত বিস্তত। নিয়োদরের দক্ষিণ 

-পার্থে তীব্র বেদনা এবং জ্বালা । মলত্যাগে কামড়ানি বেদন। থাকে । 

আমাশয় ও ডুয়োডিনামের সর্দি। বাতজ উদরশূলে মৃচ্ছার ভাব জন্মে। 
কমল ।-_ প্রচুর, সাদাটে ও উগ্র মলত্যাগ। অন্ত্রের প্রতিগ্তায়িক 

ক্ষত এবং প্রচুর শ্লেম্মযুক্ত মলত্যাগ । কোষ্ঠবদ্ধে অর্শ। 
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মুত্র ।-মুত্রে পচা গন্ধ। মুত্রস্থালীর প্রতিষ্ঠা রোগে 

মৃত্রনিষ্নে ঘন ও দড়ি দড়ি শ্রেম্ম(র তলানি পড়ে। 

হজন্ননেক্জ্রিস্ত | পুধমেহরোগের দ্বিতীয়াবস্থার স্যায় ঘন 

ও হরিদ্রাবর্ণ আাব। পুরাতন পুয়মেহবৎ আব । শুক্রমেহের পর দৌর্বল্য 

জ্রীজুননন্নেতিক্রম্্র ।-_আটা, দড়ি দড়ি, ঘন এবং পীতবর্ণ শ্বেত- 

প্রদরের গায় আব। যোনি, জরাবুদুখ ও তাহার গ্রীবায় ্দত। ঘযোনি- 
কপাটের টুনকন! হইলে প্রচুর শ্বেহ গ্রদর জন্মে; কামবিষয়ক উত্তেজনা । 

তুর ।__সুখ, গ্রীবা, করতপ, তস্তাঙ্ুলি এবং মণিবন্ধে বিসর্পবৎ 

পাকা জন্মিণে উন্মাদকর চুলকনা ও জালাধুক্ত তাপ এবং পরে ত্বকের 

ছাল উঠিয়। ঘায়__রজনীতে রোগের বুদ্ধি । 

চিকিৎসা । 

অজীর্শ লোগ হা ডিস্পেস্সিম্সা।- প্রতিগ্তার- 
বশতঃ হা ইড়াষ্টিসেল অজীর্ণ রোগে আমাশয়ে প্রত শ্রেপ্ম। জন্মে 
গলাবাঠিয়! মম জল উঠে এবং ক্ষুধার অভাব হয়। “জিহ্বার অগ্রভাগ 

ও পা্খব পরিকর এবং মধ্য ভাগ পীতবর্ণ লেপধুক্ত থাক” ডাং ডাইস্ 

ব্রাউটনের মতে, এই রোগে, হা ইড্ড্রান্তিসেল নিশ্চগাত্মক 
প্রদর্শক । আনাশয় প্রদেশে দিয়া যাওয়া ও শূম্ত বোধের সহিত 
সুচ্ছার অনুভূতিও থাকিতে পারে। জরায়ু রোগে নিপিস্ত্রার্তি 
এবং গুল্স বারু রোগে ইগ্লেনিক্মাত্তি আমাশয় স্থানে উপরি 
উক্তরূপ অনুভূতি জন্মে। 

আলম্ত, অন্বস্তি ও মানসিক অবসাদ ; বিশেষ প্রকার জিহ্বা জক্ষণ) 

আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়ার ভাব প্রভৃতি ক্লেশ; ক্ষুধা-হীনতা ) 

এ রোগে যকৎ ত্রিন্কাল্ল সংশ্রব এবং কো ব্রচ্ষ হাইড 

হ্ষহেলজ উচ্চতম প্রদর্শক। এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে 
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ইহা দ্বার আশ্চর্য্য ফললাভ হয়। ইহার অক্রতনিকাজেজ 
পরিচায়ক লক্ষণস্বরূপ তিক্তস্বাদ এবং পুবাতন কোষ্ঠবৎ বর্তমান খাকে। 

শিতুশন্শিলাল্র ইহা অন্ততম উষধ। ইহার ক্কোষ্টন্রত্চ্ে 
আন্সাম্পন্স্থান্নে ছেন্িক্া লাশুস্াজ ভান ৩ 
ম্থুন্য)তবা হর প্রদর্শক রূপে বর্তমান থাকে । 

পিউ বা গুক্লাতনল পুক্ত্নেহ।কোন যন্থণা না 
থাকিয়াও মূত্রনালীর জড়তা "ও দ্রর্বলতা নিবন্ধন ঘন এবং আট! আব 

থাকিয়। ঘাইলে হাইড্রাষ্টিস দ্বারা উপকার হয়। 

স্রেতপ্রদ্ল বা লিউকলিম্তরা।-_ হাই ড্রান্টিলেল 
রোগে জরায়ু গরীবার উপত্বক্ উঠিয়া! যায় এবং তাহ হইতে আটা, ঘন ও. 

দড়ি দড়ি আব হয়; প্রচর শ্র্রেম্সাপুক্ত ও ঢর্বলকর শ্বেতপদরেও ইভ] 

উপকারী । 

হ্যান্সলাল বা কর্কট লোগ।-এপসিথিলি বক্স 
এবং জল্লান্মুল কর্কট রোগারোগ্যে হাইভ্রাষ্ট্িস্ বিশেষ সমতার, 

পরিচয় দিয়াছে । ইংলগ্ডের হোমিগপাথিক চিকিতৎসকবুন্দ, স্তন-এন্থির 

অর্ধদ আরোগ্য ইহার প্রশংস! করিয়।ছেন ) ইা বেদনা উপশম করিয়া 
ও রোগের বুদ্ধির বাধ! জন্মাইয়! রোগীর সাধারণ স্বাস্ত্বোর উন্নতিপাধন করে। 

বিস্পে্ম প্রক্ালেল্ তঙ্গীর্শ লক্ষণ ইহার প্রদর্শক। ক্যান্- 
সারের চিকিৎসার পক্ষে হাইড্রার্টিস্ অন্যতম উৎকৃষ্ট ওষধ। রোগী 

শীর্ণকায়, ভগ্রাবশেষ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়, এবং ত্বকের আতত ভাঁব 

জন্মে। ক্যান্সারে ক্ষত জন্মিলেও ইহ! দ্বারা উপকার হইয়া থাকে 
আমাশয় ও পাইলোরাসের অর্ব,দ ও ইহার ব্যবহারে অস্থদ্ধান করিয়াছে। 

৯ | হেলিবোরাস ( [75115100105 1221 ) | 

শনহুম্ব হব ।--হেলিবোরাসের কার্য প্রতিষেধক-_ক্যাম্ষর, সিঙ্ক । 
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তুলনীস্্র শম্মশ্র ৷ এপিস্, এপসাই, আর্স, বেল, ত্রাইও, 
ক্যান্ধ, কল্চি, কুপ্রাম, ডিজি, হায়সা, মার্ক, লাইক, নাকৃন্ ভ, ওপি, 

ফন্, পাল্স, রাস, স্্যামো, সাল্ফ। 

াহ্বালপ্ন্রিনস্া ।-_হেলিবোরাসের প্রধান কাণ্য বুক্ধকে হও- 

আয় মুত্রের স্বশ্মতা জন্মে, এবং রসবিল্লি বাঁ দিরান্মেন্বেণের আক্র- 

মণের ফলম্বরূপ মস্তিষ্কে, বক্ষগহবরে, অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিতে ও কোৌধিকবিধান 

বা সেলুনার টিঞ্ুতে জলশোথ বা ড্রগ্সি উৎপন্ন হয়। ইভা পরি- 

পাকযদ্পথের প্রভু উত্তেজনা উপস্থিত করিলে তাহা প্রদাহে পরিণত 

হর এব আরধকাংশ সময়ে আমাশয় ও অস্ত্রে মত উৎপন্ন করে। ইহা 

নিউমোগষ্টিক নাযু আক্রমণ করায় শ্বাসপ্রশ্বাম বাধা প্রাপ্ত হয় এবং 

হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত জন্মে; মস্তিষ-মেরুমজ্জার স্নায়ুমগ্ডল আক্রমণ দ্বার] 

ইহা! মস্তিষ্ষীয় ও দব্ব্গান পক্ষাঁবাত উৎপন্ন করিয়া থাকে | ইহার ক্রিয়ায় 

গভীর রুক্তহীনতা এবং পেঝর শ্রীর্ণতা জন্মে। গণগ্ুমালাগ্রস্ত তব্বল শিশুর 

রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী 'গবধ। 

লক্ষণ । 

ক্কবন্ন।--চৈতন্তাভাব, রোগী ধীরে ধীরে প্রশ্ের উত্তর দেয়, 

স্পশজ্ঞানরহিত হয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও বন্ত্রণাবোধ। অপ্রকাশিত 

বিষপনতা। গৃহবিরহাতুরতা | অতিশয় মনঃসংবোগের সহিত কাধ্য 

ন1 করিলে পেশীর সম্যক কাধ্য হয় না । 

স্রবস্তহ্্ |-মন্তকের গুরুত্ব ও জড়তা । বিশৃঙ্খলভাব। মস্তকের 

গভীরদেশে তাপ। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। মন্তকে, বিশেষতঃ তাহার 

পশ্চাৎ পার্থে, ঘৃঃ হওয়ার স্তায় টাটানিতে অচৈতন্তের ভাব জন্মে 

ও মস্তক নত করিলে তাহার বৃদ্ধি হয়। মস্তকপশ্চাতে €বদনা। 
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অচৈতন্তাবস্থা ; মস্তক তপ্ত ও গুরু; উপাধানোপরি মস্তক আবর্তন বা 

শিরোলুগ্ঠন ; দিবা রজনী কেঁকানি এবং শিরোলুষ্ঠন। 
স্বাল্লু।_পেশীর আক্ষেপিক আনর্ভন। শয্যার পদপার্থে নামিয়া 

পড়ে। সর্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে শরীরের অতিশয় শীতলতা। অত্যান্ত 

দৌর্বল্য । অঙ্গাদির উদ্ধাকুষ্টাবস্থায় চিতভাবে অবস্থান । 

হখন্মতঞল ।-_-পাগুর, শোণযুক্ত, কদাকার, বসা এবং 

লোহিতবর্ণ। 

চক্ষু ।-_ প্রদাহ বাতীতই আলোকাতন্ক। কণীনিকার বিস্তৃতি 

এবং আলোকান্ৃভূতিভীনতা । চক্ষুগোলক উদ্দে ঘূর্ণিত; বক্রদৃষ্টি। 

নাজিল ।__নাসিকারন্ধ, দেখিতে ধূমবর্ণ, ঝুঁলযুক্তবৎ, শুক ও 

সমল । রোগী বারদ্ধার নাসিক ঘর্ষণ করে। 

হত ল্ম্প ০ লাডীস্পন্দ্ন্ন ।--অনেক সময় নাড়ীম্পন্দন 
হৃংস্পন্দনাপেক্ষা ধীরতর । নাঁড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র 'ও কম্পান্নিত এবং ক্ষপ- 

লোপযক্ত। 

শবভন '__কেবল পরিষ্কার, আটা, বর্ণহীন শ্রেম্সার ঝিষ্টা। শুল 

জিউলির আটা বা জিলাটিনবৎ বিষ্ঠা দেখিতে ভেকডিম্বের টায়; ত্যাগে 
কুম্থন। কোষ্ঠবদ্ধ। 

স্বলজ্মজ্ৰ 1 পুনঃ পুনঃ বেগ, কিন্ক অত্যন্ন মূত্রভ্যাগ। মুন্র 

অত্ন্প ও কৃষ্ণবর্ণ; কাফির গুড়ার যায়; প্রচর। পেশীর ছর্ব্বলতা 

বশতঃ মৃত্রের রোধ ঘটিলে মুত্রস্থালীর অত্যন্ত বিস্তৃতি জন্মে । 

চিকিৎসা । 

অনম্থাভল্োপ আরা এসপ্লেল্াতি ।- সম্ভাসরোগান্তে 

বুদ্ধির জড়ত। জন্মিলে হেলি্বোল্রীতন উপযোগী । 
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নিনি৪ইটিস্ বা সসম্ভিক্ষবেঞ্প্রদ্ীহ- সাহা 
ব্রণ ও টুবানুর্চলাল্ল শ্রা গুটিন্া-সংস্তষ্ট।_হেলি- 
০বারাস্্ রোগ মানসিক জড়তাদ্বার খ্যাতি লাভ করে; চৈতন্যের 
অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব। ফলতঃ রোগের শেষাবস্থায় 

মন্তিষ্ষে রস্সঞ্চয়বশতঃ ললাটের কুঞ্চিতভাব, কণীনিক'-বিস্তৃতি এবং 

অন্ততর তস্ত ও পদের স্বতঃই চালন। প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে 

হেলিক্বোল্লাস প্রদশিত হয়। ইহার অন্তান্ত লক্ষণ মধ্যে 
মন্তকে তীরবেধবৎ বেদনা, হঠাৎ চীৎকার স্বরে ক্রন্দন ও শিরোলুঠঠন 
গ্রভৃতি প্রপান। রোগী অতি বিলাপের সুরে ক্রন্দন করে। 

ডাং ও'কনর এ রোগে আম্মভডহক্লল্রন্ম ৬৮ ব্যবহারে 

ফল পাইরাছেন। মন্তকত্বকে ইহার মলমের মালিস ব্যবহার দ্বারা 

কতিপয় রোগীর আরোগ্যের বিষয় নর্থ আমেরিকান জর্ণাল অব্ হোমি'ও- 

প্যাথিতে উল্লিখিত আছে। 

২৪ুপিম্ান্ন-উচ্চ স্বরে শ্বাসপ্রশ্থাস, শ্বাসপগ্রশ্বাসে নাসিকা 
ধ্বনি এবং মুখের কৃৰণীভ1] অথব1 কটাবর্ণ ইহাকে হেলিনষ্বো হইতে 
গ্রভেদিত কধে। শেষোক্ত উ্ষধে উপরি উক্তরূপ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে ন! 

এবং মুখ “পাওুর ও শীতল হয়। প্রথমের নাড়ী পূর্ণ ও ধীরগতি, দ্বিতী- 

য়ের তাহ ক্ষুদ্র, ছর্ধল এবং প্রায় হুর্বোধ্য। 

হাইড়ক্েফেলাস্ বা সসম্ভিক্ষোদেন্কি।_ বাহজ্ঞান- 
শূন্য ও জড় ভাবাপন্ন রোগী মধ্যে মধ্যে অচৈতন্যাবস্থায় চীৎকার করিয়। 

উঠিলে হেলিক্বোল্লাঙন উপযোগী ; মুত্র রোধ এবং চক্ষু আলোকে 
প্রতিক্রিয়াহীন ॥ স্বতঃই শরীরের অন্যতর পার্খ চালিত হয়, ললাট, 

পেশী কুঞ্চিত থাকে, মুখের অবিশ্রান্ত চর্বণব চালনা হয় এবং 

জল পান করিতে দিলে অতি আগ্রহের সহিত পান করে। ফলতঃ 

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়ের অবস্থায় ইহার কাধ্য দৃষ্ট হইয়া! থাকে রোগী 
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অজ্ঞানবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত থাকে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে। 

ইন্দ্িয়জ্ঞান অবসাদিত থাকিলে অথব! পক্ষাঘাত আরন্ত হইলে ইহার 

প্রয়োগকাল উপস্থিত হয়। 

ভিজিউ্যালি্--অত্যলল ও শ্বেতলালাধুক্ত মুত্র, নাড়ীর ধীরগতি 
এবং শীতল ঘন্ম ইহা৷ প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ। 

স্পন্ক লা হাহ স্লাম্রভিক্ক অন্বসাদি।-মস্তকে 

আঘাত লাগিলে পূর্বে আপনিন্লাজ প্রয়োগ সন্েও স্নায়বিক অভিভূতি 

বশতঃ গভীর নিদ্রা, একতর কণীনিকার খিস্তি, বোধশক্তির অসম্পূর্ণতা 
নিবন্ধন ধীরে প্রশ্নের উত্তর, একপদ টানিয়! চলা এবং নাড়ীর অতি ধীর 

গতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাং ফ্যারিটন হেলিকোো লাস 

বারা তাহা আরোগ্য করিয়াছেন। রোগলক্ষণের উপচয় অপরাঙ্ত 

৪ট। হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে হইয়াছিল। 
জ্লশ্শোথ হ। ভ্গজ্নি।- নানাপ্রকার ভ্রপসিরোগে 

হেলিত্বোলাতেনল প্রভূত ক্ষমতা দেখা বায়। ত্বকের জলশোথ, 
উদরী, আরক্ত জরান্তিক শোথ এবং আচস্বিত ও তরুণ শোথের আক্রগণ 

প্রভৃতি সর্বপ্রকার জলশোথরোগেই অবস্থান্ুসারে ইহা * দ্বারা ফলাশ! 

করা যায়। ইহার লক্ষণ মধ্যে ভিউউলিলল্ আট বা জেলভিনলল 

ল্যান্স আন্নবুত্ত উদ্ক্রোম্নন্স এবং ক্রু্মওনর্ণ অত্যঙন 

মতেল শ্বতুহ্মান্তী প্রধান। বল। বাহুল্য ওষধ নির্বাচনে 

তাহার সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সাফল্যের মূল। ইহার 

মন্তিফশোথের ব্ষিয় ইতি পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 

ল্যানেটিনস্ কক্চবণু ও শ্বেত-লালাযুক্ত মুত্র, কুষ্ণবর্ণ অথবা 

নীলাভত্বক্, সাধারণ জলশোথ, এবং মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ 

প্রনৃতি, আরক্ত জরান্তিক শোথে ও বক্ষঃশোথে ইহার প্রদর্শক | 

. টল্লিন্বি্হ_ কিডনির রক্তাধিক্য বশতঃ কিডনিদেশে মু 
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কনকনানি এবং কৃষ্ণাভ ও ধৃগ্রের বর্ণ মৃত্র প্রভৃতি জক্ষণ থাকিলে ইহা 

প্রয়োজ্য। 

বুল্ভিন্কান্ম-রসবাতরোগের উপসর্গ স্বরূপ শোথরোগে 
কষ্ণবর্ণ মূত্র থাকিলে। 

াইব--যক্কৎরোগোৎপন্ন শোথ শরীরের নিয়ার্ধ আক্রমণ 

করে, উদর খিশ্কত হয় এবং নিম়াঙ্গে ক্ষত জন্মে। 

সনিলাসতুররল বা ইণ্গীলন্সিটেন্উট ফিবাল্প | 
(পণামগ্ুলের শিথিণতা এবং শারারিক শ্রাভলতা, পলাটে শীতল ঘন্ম ও 

পার গতি নাড়ী প্রভৃতি লক্গণপুক্ত রোগী হঠাৎ ভূপতিত হইলে 

হেলিকে প্রযোজ্য । শরীরের চরন শীলতা নহ ভয়াবহ আক্ষেপ 
এবং জান্ুসন্ধিতে রসবাতিক বেদনা | 



লেকচার ৫২ 0070]২5, [2]), 

হেলজেনস (17510925105 )। 

৯ | ক্রক্ষি্ী (13701700116) | ই | লিন, (01)101106)। 

| ফ্রুগুলিব্লান্ম্ এস্িভাম্ম ( 11010110010 4014010 )। 

৪1 আন্মডভিন্্ (1০0175)। 
আাহশ্বাল্র। তিতুআ্ঘ্রা ।__হেলজেন শ্রেণীর 'উষধমাত্রেরই শ্রৈম্সিক 

বিল্লি, বিশেষতঃ স্বরযন্থ ও বারুনালী বা ব্রক্কিয়াল টিউবের শ্রৈম্মিক ঝিল্পিতে 
বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওরা যান । ইহারা শ্রৈম্সিক ঝিল্লিতে উত্তেজনা! ও 

প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করায় তাহার কাচা ও হাজাভাৰ জন্মে? সকল 

ধধেই শ্বাসনলাদ্বারের বা গ্রটিসের আক্ষেপ উৎপন্ন হইলেও ক্লুরিণেই 

তাহা বিশিষ্টত। প্রাপ্ূ॥ শ্রৈক্মিক বিল্লির উপরিভাগে আগন্তক বিল্লি 

সংস্থাপিত করাও ইহাদিগের সাধারণ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য । ক্লরিণ ব্যতীত 

অন্ত সকলেই ক্রুপ বা দৃুংরিকাসির আগন্ধক বিল্লি নিশ্মাণ করে? 

ডি্থিরিয়াবং বিল্লি নিম্মাণপ্রথণতা ক্লুরিণেই অধিকন্তর 4 গ্রন্থিনিচয়ে 

ইহার স্ফীতি, দড়কচড়াভাব, কাঠিগ্ত এবং পুয়শোথ পর্য্যন্ত উৎপন্ন 
করিতে পারে। এজন্য ইহারা সকলেই সোরিক ধাতুবিশিষ্ট রোগীর 

গগুমালার ওষধ শ্রেণীভুক্ত । 

১। ব্রমিয়াম (11017)1017) 

উ্উপ্পজ্ঞন্ত্র । সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্য রজনী পর্যন্ত ; বাম পারব 

অধিকতর আক্রান্ত হয়। 

উপশ্শন্ন ।-শরীর চালনায় ; ভ্রমণে ; অশ্বারোহণে ; আহারান্তে 

ও এমনিয়ার বাম্পে। 

*ভলকুম্ব হম ।-বমিণের কাধ্যপ্রতিষেধক-বমন ও পরে শ্বেতসার, 
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গোধুমচুর্, আরারুট প্রভৃতি ন্গিপ্ধকর দ্রব্যের সেবন। এমনিয়ার 

বাম্পাঘ্রাণ ব্রমিণবাস্পান্ণের কুফলের প্রতিষেধক । 

শ্বাসযন্ধরোগে ব্রমিণের পরে আয়ডিন অথবা স্পঞ্জিয়ার প্রয়োগ 

স্থফল গ্রদ | 

তুলনীয় উধধ।-_আয়ডি, স্পঞ্জি, কেলি বাই। 

লক্ষণ । 

শ্মনন ।_ রোগী মনে করে গৃহতল হইতে কোন দ্রব্য বা জন্ত লম্ষ; 

প্রদান করিয়া উখান করিবে । গণাভাঙ্গ। স্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ। 

অত্যন্ত মানসিক অবসাদ । মেজাজ ভাল থাকে না_বিমর্ষ। 

সবস্তন্ক।-_বামপার্খে সাময়িক শিরঃশুল, মস্তক নত করিলে বুদ্ধি 

এবং অনেক সময় গুদ্ধপানে শিরঃশুল। 

স্বাল্ু।_ অত্যন্ত ছব্বলতা ও অবসার্দ। শীতকম্প, জন্ঘণ ও 

গাত্রপ্রসারণ; পদ শাতল হইলে প্রতিদিন জরের শীতের স্তায় শীত 

প্রত্যাবর্তন করে। হন্ত শীতল ও আদ্র। 

সহ ।-ধূপর ও ঘুত্বর্ণ সুখ বুদ্ধের স্টায় দেখায়! বোপ হয় বেন 
মুখমণ্ডলের উপারি ভাগে মাকড়দার জাল। শরীরে, বিশেষতঃ কণা 

ও নিয় চুয়ালের উপর ঘন কঠিন ও স্ফীত গ্রস্থি। 
চক্ষু ।-দক্ষিণ চক্ষুর ল্যাক্রিম্যাল বা৷ অক্র্াবী গ্রন্থির স্দীতি 

এবং জলস্রাব। বাম চক্ষু ভেদ করিয়। স্থচিবেধবৎ বেদনা। 

ব্বর্শা।বাম পেরটিড গ্রন্থির দৃঢ় ম্দীতি, স্পর্শে উ্ণ বোধ ॥ 

বাম পেরটিড গ্রন্থি পাকিয়া যায়, পুনির্গনছিদ্রের চন্টুঃপার্খখব মস্যণ 

থাকে; শ্রাব জলবৎ ও হাজাকর; স্ফীতি কঠিন ও অনমনীক় 

থাকিয়া যায়। 

স্নানিক1।_-ভয়ানক সর্দির আক্রমণে দক্ষিণ নাপারন্ধ, রুদ্ধ ও 
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সূল হইতে অগ্র পর্যন্ত ক্ষতধুক্ত, পরে বাম নাসারন্ধেও শ্ররূপ। হাচি 
ও শ্রাবধুক্ত স্দি, অনেক দিন অদম্য থাকে ; নাসাপার্খ ও নাদিকাধঃ- 

গ্রদেশ হাজিয়া যায়। নাপিকা ক্ষতণুক্ত ও স্ফীত, তাহাতে মামড়ি 

জন্মে, বেদন! হয় ও তাহা পুছিলে রক্ত পড়ে। 

শ্বীম্বন্ত্র !_ন্বরযন্ত্রে শৈত্যের অনুভূতি ; শ্বাসগ্রহণে শীতল বোধ । 

স্বরযন্ত্রের স্ষ্কোচন, তাহাতে শুডশুড়ি বশত? ফামি। গিলিতে স্বরবন্থের 

পশ্চাদ্দেশে সুচিবেধবৎ বেদনা নিবন্ধন সঙ্ষোচনের অনুভূতি । স্বরযন্ত্ে 

টাছ। ও অব্দারণভাব, কামি হইলে বোধ যেন কগার কোটরবৎ স্থান 

চাপিয়। ট্রেকিয়া বা শ্বাসনাণী সহ সংঘুক্ত করা হইয়াছে। স্বরভঙ্গ 

পরিষ্কার কথা বল! যায় না? স্বরলোপ। গলাধঃক রণক্রিয়ায় হঠাৎ 

কাসির আক্রমণ বশতঃ শ্বাসরোধ 7 শ্বাসগ্রশ্বাসের খব্বতা ; শ্বাস প্রশ্বাসের 

চেষ্টা করিতে হয়। নিঃশ্বাস টানিলে শ্বাসনলাতে শুড়শুড়ি ভওয়ায় 

কাদির উদ্রেক । স্বরবন্দ্ধারের আক্ষেপিক রোধ । বক্ষের দক্ষিণ পার্খে 

স্ুচি-বেধব্ বেদনা । মধ্যে মধ্যে বলপ্রয়োগে গভীর শ্বাস টানিতে তয়। 

শ্বাসকৃচ্ছ, ); উপযুক্ত পরিমাণ শ্বাস টানিতে অক্ষম, তাহাতে উৎকগা। 

বোধ হয় বেন শ্বাসযন্পথ ধুমপুর্ণ। দক্ষিণ ফুসফুদ অধিকতর আক্রান্ত । 

গলাক্ডযত্ত ।--গলাত্যস্তুরে টাছ। বোধ। গলাভ্যস্তরে ও 

তন্রিগ্ের শ্রৈম্সিক ঝিল্লির স্কীতি। 

উদ্ল্লে ।_-উদরাধ্মান এবং প্রচুর বাছু নিঃসরণ । 

মতন ও "মল্্লাল ।--অজ্রাবী এবং ভীন্ষ বেদনাযুক্ত অর্শ ও 

কাল বর্ণের মলত্যাগ । 

জ্রীজনননেক্দ্রিয্র যোনি হইতে সশব্দে বাধুনিঃলরণ | খু 
অতি শ্রীপ্রাগত ও 'অতি প্রচুর, উজ্জ্বল লোহিত শোণিতের মৃদু শ্রাব নিবন্ধন 
অত্যন্ত বলক্ষয় ঘটে অথবা বঝিল্লির ছিবড়া ব1 মেস্বে নান্ স্রেড স্ নির্গত 

হয়। খতুল্াবের সময়ে কিম্বা তাহার পুর্বে প্রচণ্ড সঙ্কোচনব্ৎ আক্ষেপ 
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হইলে তাহ! বহুকাল স্থারী হয় এবং পরে উদরের টাটানি থাকিয়া যায় । 

রজঃকুচ্ছ, বা বাধকবেদনায় ঝিল্লি নির্গত ভয় । 

ভব ।- গ্রন্থির, বিশেষতঃ থাইরয়েড, অগুকোষ, হনুনিয় এবং 

পেরটিড গ্রপ্থির স্কীতি দড়িকচড়াভাব | বাহু এবং মুখে ক্ফোটক। 

প্রদর্শক লক্ষণণ।- ব্রমিণ গণ্ডমাল! রোগ প্রশমনকারা 

অন্ততম উষধ। ইহা এবং এই পর্যায়ের অনেক ওষধ বর্ণাদিও শরারা- 

কৃতি দ্বারা পরিচিত । শরীরাকার দ্বার ইহা হেলজেন শ্রেণীছুন্ত 

আয়ভিন তইন্তে বিশেবপপে প্রভেদিত | বমিণ_ব্ভাডন! নীলে কু, 

স্পপত্বুভনবত কেপ্প, পাতিলা। ভরত, স্বু্দল পাত্র, 
ক্ষোন্মল শুর এবহ লোহিত্তাত্ভ গণ্ুড। আইওডিন-__ 
হাল তেস্প ও কাল চক্ষু এত কু নি উজ্বহ 
স্ীতাক্ভ গাত্র। “মুখমগুলে মাকড়সার জালের অগ্ুড়তি” ও 

কখন কখন ইভার (প্রদর্শক ভইতে পারে, কিন্ত সাধারণ লক্ষণ দ্বারা 

এনস্লে ইহাকে ল্যাল্লাইটী।, গ্রাহ্ষা এছ তোলান্কিজ্ হইতে 

প্রভেদিত করিতে হয়। 

চিকিহুসা। 

নাসিক জিদ ।২কখন কখন ব্রন্সিঞ। দ্বারা গণ্ুমাণীয় 
শিশুদিগের সন্দিরোগের উপকার হইয়া থাকে । নাসিকা হইতে গ্রচুর 

' জলবৎ ও বিদাহী আব। নাপিকারন্ধ, পর্যায়ক্রমে মূক্ত ও রুদ্ধ বোধ; 

বিশেষ প্রকারের শ্পিজ্রঃস্ুতেণে ললাউপ্রছেস্ণে তুল 

চাল বশতঃ বোধ হয় যেন মস্তি নাসামূল ভেদ করিয়া ঠেলিয়া বাহির 
হইতেছে। নাপিকাত্যন্তর ও নাসাপুটের চতুদ্দিকে অবদারণ ভাব 

জন্মিয়! ব্রন্মি। বাম্প সংস্পর্শবৎ চনচন করে। পরে নাসারন্ধে, 
ক্ষত ও মামড়ি জন্মে এবং নাক ঝাঁড়িলেই রক্ত ও মামড়ি নির্গত হয়।, 
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ল্যালিপ্িরস্ম্নাস্ স্াইডুলাস্ বা স্রল্রমজ্সান্বালেল 
আতন্কেপ ।- রোগ বড়ই কৃচ্ছ,সাধ্য। অনেক সময় ইহ স্নামুকেন্ত্রের 
উত্তেজনা বশতঃ জন্মে। দন্তোদগম, অজীর্ণ ও থাইমাস্ গ্রন্থির বৃদ্ধি 

প্রভৃতি কারণোৎপন্ন উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াও ইহার কারণ হইতে 

পারে। প্রথমে আক্ষেপ বশতঃ ভ্ঠাৎ স্বরযন্্দ্বারের রোধ ঘটে, শিশুর মুখ 

নীল হুইয়৷ যায় ও শারীরিক আন্গেপ হয়। এইরূপে ফিটের পর ফিট 

হইতে থাকে । রোগের দ্বিতীয়াপস্থায় আক্ষেপ সব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে থাকে 

এবং শিশু শীর্ণ হইয়া যায়। থাইমান্গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, রোগের কারণ হইলে 

আই২ডিন্ন, এবং দন্তোদগমের বাধা জন্ত রোগ জন্মিলে 
নচ্যাল্কে কুস্ প্রদশিত। এ রোগে ত্রন্মিনেল কোন 

বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না থাকিলেও ইহা স্বরযন্থদ্ধারের ভয়াবহ 

আক্ষেপ উৎপন্ন করে বলিয়া কোন ওষধে ফললাভ ন। হইলে অনেক 

স্থলে ইহা দ্বারা ফললাভ করা যায়। কিন্তু ঈ্ল্লি্পই এ রোগে 
.হেলজেন শ্রেণার উষধমধ্যে শ্রেষ্ঠতম ওউষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। 

ল্যান্কেনিস্- নিদ্রাংস্থায় রোগ হওয়ায় শিশু জাগ্রত হইলে। 
ইপ্সেজ্িক্খী শিশুকে তিরস্কার বা শাসন করিংলই যদি রোগের 

আক্রমণ হয়। 

নুুএ্রাক্ম--রোগে সর্ধাঙ্গীণ আক্ষেপ কালে বৃদ্ধাঙ্থুণি আকুঞ্চিত 

'হইলে। 

কেহ কেহ ইপিন্কা। ও স্ব্যান্দ্ুব্ষীস্ প্রয়োগের উপদেশ দিয়া 
থাকেন। ক্েলাডন্না শোণিত প্রধান রোগীর ওষধ। 

হলি গালি আ। ত্ুপ্।-ব্রম্মিশ। ইহার শ্রেষ্ঠ উধধ- 
মধ্যে গণ্য । ইহাতে শিশুর নশ্বর গতীর ও গলাভাঙ্গ। থাকে এবং শ্বান 

.টানিবার চেষ্টা করিলেই কাসি হয়) শ্বাসপ্রশ্বাস কর্কশ এবং করাতের 

-শবের ও বাঁশীর স্বরের স্তায় থাকে এবং গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে? শিশু 
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কামিলে স্বরযন্শ্লেশ্মাপুর্ণ বণিয়া বোধ হয়। ব্রশ্নিঞ। রোগে বোধ 
হয় যেন শ্বাসরোধবশতঃ শিশু হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। এএম 

্রোক জল পীান্ন কুলছ্িনে আন্ষেপেল নিহ্বক্তি 
হ্স। স্বলন্মভ্রক্ম্থ্য ন্কিজ্ি অহস্প ল্বিশ্ণেঅ আল্গা। 
থাক্াাস্্র অডরত্বড়ি হওস্তাল অন্ুক্ভত্তি ব্রন্নিশৌল্ৰ 
প্রদর্নক । রোগা অত্যন্ত ভর্ববল হইয়া পড়ে। এপ্টিম্্ ভেলে 
ঘড়ধড়ি ইহার নিম্তর স্থানে হয়। 

হিপাল্প সংস্থাপিত বিল্লি দূরীকরণে অসমর্থ হইলে ব্রন্সিঞ, 
প্রযোজ্য । অত্যন্ত শ্বাসনল্োন্বেল ভান হওস্াস্ 

শিশুকে কোলে কলিম্্া গ্ুহ হইতে গ্রৃহান্ভলে 
লাতান্স।ত শক্ষল্লাল আব্শ্যকত্তা এন্থলে ইহার প্রদর্শক । 

আম্্রডিনেল পর ব্রশ্নিঞ। উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। ছয় আউন্স জলে 
এক ফোঁটা বিশুদ্ধ ব্রশ্নিশেল্ল টাট্ক। দ্রব প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ 
করিতে হয়, কেনন৷ ইহার প্রপ্নোগরূপ কিয়ৎকাল থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। 

নিউন্সনিয্রা।_ দক্ষিণ দুস্কুসের নিম্ন উপথও আক্রান্ত 
হইলে যদি 'ম্্লিন্কা হইত জক্ভুল্লান হয় তাহাতে 
ব্রক্মি। উপভযাণী উধধ। “রোগী বোধ করে যেন সে কুদ্কুসে যথেষ্ট 
পরিমাণ বাধু লইতে পারিতেছে না” এ লক্ষণও ইহার গ্রদশক। 

ডিহৃথিলিস্তা হা সন্িজিক্চ ছুন্বিত গলম্ষত ।_ 
ইহার রোগ প্রধানতঃ স্বরযন্ত্র আক্রমণ করে এবং তথা হইতে উদ্ধগামীও 

হইতে পারে। ইহাকে পক্রুপয়েড, ফরম” বা ঘুরিংকাগি জাতীয় 

ডিফথিরিয়। বল! যায়। পচন বা গ্যাংগ্রিণ আরন্ত হইলে ব্রন্মি» 

দ্বার ফল পাওয়। যায় না। স্বরযন্ত্রে অত্যন্ত শ্রেম্সার ঘড়ঘড়ি হয় এবং 

গলাভাঙ্গাস্বরে হুস্হদ্ করিয়৷ ও ক্ুপের স্তায় কাদি হইতে থাকে) 

তাহাতে শ্বামরোধ ঘটে। 
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গণ্ডস্লালালোগ বা! ক্ষ,ফুলোলিস্- গ্রন্থিলোগ্ ; 
হ্য্যান্লাল বব র্কউ তোল এ্রভভাত্ভি ।- হেলজেন শ্রেণী- 
ভুক্ত ওষধ মাত্রই ভনস্লীক্চাগ্রন্থিক্নগুল আক্রমণ করায় তাহা- 

দিগের স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মে ও অবস্থানুসারে তাহাতে পুয়ও 

জন্মিতে পারে। এজন্ত ইহারা গও্মালারোগপ্ন 'গধধ বণিয়া খাত । 

নীনচক্ষু, শণের ভ্তায় কেখ, মস্থণ ও কোমলগাত্র এবং গৌরবর্ণের গণ্ডমালা 

ধাতুর বাক্তির, বিশেষতঃ শিশুদিগের গ্রগ্থিরোগে ব্রন্মিশ। উপযোগী । 
ইহাদিগের ৫পেল্লতিভ লা কর্শমূল গ্রন্থি আক্রান্ত হইলে 

তাহাতে দড়িকচড়াভাব ও পুয়জনন প্রবণতা জন্মে । গ্রন্থিতে অত্যন্ত 

তাপ থাকে ও তাহ! হইতে উগ্র 9 হাজাকর পুন্শাব হয়, এবং ছিদ্রমুখের 

চতুঃপার্থীয় স্থানে অদমা কাঠিগ্ঠ দৃষ্ট হয়। ব্রন্নিশোল্প গ্রন্থিরোগ 
সাঁত্রেই উপরিউক্ত্ূপ অবস্থা! ঘটে। স্ভন্েল কর্কউল্লোগে 

ইহাদ্বারা উপকার হইয়াছে । শ্লীর্ব এনিন্নানিস সহ ইহার 

সাদৃশ্ত 'আছে। উভয় ওধধেই কক্ষতুতেললল গ্রন্থি কাঠি, 

দড়িকচড়াভাব ও জবালাযুক্ত বেদনা ভয় । প্রভেদ এই বে ব্রম্সিশে 

কর্তন বা আকুষ্টবৎ বেদনা থাকে ও তাহার বুদ্ধি হইলে বোঁধ হয় 

যেন সুত্রদ্ধারা গ্রন্থি কক্ষমধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে । অশুক্কো- 

জোগেওু অবস্থাবিশেষে ত্রচ্মিঞ। উপকারী । গ্রন্থি স্ফীত, কঠিন 

ও সম্পূর্ণ মস্থণ থাকে । ঝাকি লাগিলে বেদনার বুদ্ধি। গ্রন্থি 

অত্যন্ত গরম। ফলতঃ রোগীর গৌরবর্ণ, কোমল ত্বকৃ এবং ফেকাসে 

নীলচক্ষু ইহাকে অন্ান্ত হেলজেন পর্ণ্যায়ের ধধ হইতে গ্রভেদিত 

করে। গলনগণ্ড সা গম্সক্রীল্ল রোগ এতদ্বারা আরোগ্য 

হইয়াছে। ূ 
দ্কত বা আল্লা 1- ত্রমিণক্ষতের চতুঃপার্খ সবুজাভ 

গীতবর্ণ। ইহার পচনোনুখ ক্ষতে গলিত মাংপের গন্ধ থাকে। 
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আম্্রডিনেল্স গওগমালীয় ক্ষতের কিনারা স্পঞ্জবং এবং আব 

রক্তসংযুক্ত, ক্ষতকর, এমন কি পুয়ের শ্তায়ও হইতে পারে । 

২। ক্ররিণ (071,011) 

ইহা প্রচলিত ওউষধমধ্যে গণ্য নহে । তথাপি কখন কখন রোগ- 

চিকিৎসায় '্ুলিশেল আাঁস্প বরফের স্তায় শীতল জলে শোষিত 
করাইয়া! তাহার আঘ্রাণ ও পান দ্বার কেহ কেহ কোন কোন স্থলে ফল 

পাইম়াছেন। তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে । ও 

শ্লৈম্মিক ঝিলিতে ইহার বিশেষ ক্রিম্ার বিষয় চিকিৎদক মগ্ডলীতে 

বিদিত। এগ ইহ নিম্নলিখিত রোগে সুফল প্রদ বলিয়া খাত । 

ল্যাজি্স্যাসন স্ট্রাই ভুল্লাস্।- পূর্ব নিখিতরূপে প্রস্তৃত 
জলের সেবন ৪ আঘ্রাণ স্কলবিশেষে কাধা করিয়াছে । 

টিকা ভঙ্গি ।-সন্দিতে নাসিক? হইতে জলবৎ পাতলা ও 
হাজাকর আব নির্গত হইয়। নাপিকারন্ধ,, নাসাপুট ও তন্নিকটস্থ স্থানের 

অবদারণ জন্মাইন্ষে ইহ উপকারী । 

স্ুখক্ষ-তি 1-মুখগহবরে মৃদু প্রকৃতির প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় 

পুতিগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “জাড়ি ঘায়ের” স্যার ক্ষত জন্মিলে ইহ! দ্বার! 

উপকার সাধিত হয়। 

লল্লিসাতি লা টাইক্রস্ভেড ত্র ।টাইফয়েড জরে 
রোগীর ভয়াবহ দুর্বলতা সহ সাব্সাণ্টাস্ টেওিনাম বা পেশীকম্প এবং 

জিহ্বার অত্যধিক শুষ্কতা থাকিলে ুল্লিশেল দ্রব প্রয়োগে উপ- 
কার হয়।, 

ভ্ুল্বি। সাল্ফুরেটেড. হাইড্রজেনের বিষাক্ততার উৎকৃষ্ট 

প্রতিষেধক । 

8 
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৩। আযডিন (1070131 )। 
ভপচ্গম্্র। তাপে; মস্তক আবুত করিলে । 

হব ।--আইওডিনের কার্য্যপ্রতিষেধক-_-এন্টি টার্, আর্স, 

বেল, ক্যাম্ফর, সিঙ্কনা, পিঙ্ক সাল্ফ, কফিয়া, হিপার সাল্ফ, ওপি, ফস্, 

স্পঙ্জ, সাল্ফ। বিষমাত্রীয় শ্বেতনার বা ময়দার দ্রব। 

আয়ডিন যাহার কাধ্যপ্রতিষেধক-__আর্সের কুফলের ; এবং আর্জে 

নাই, ক্যান্কে কার্ব এবং মার্কারির। 

আয়ডিন যাহার পরে প্রযোজ্য-_হিপার, মাক । 

আয়ডিনের পরে প্রযোজ্য-_ক্রুপরোগে কেলি বাই । 
তুলনীস্্ শন্বন্বি।__একন, আর্স, ব্রমিণ, কষ্টি, কনায়াম, 

ডিজি, হিপার সাল্ফ, কেণি বাই, দার্ক, নাই এপি, ফন্, স্পঞ্জ, সাল্ফ । 

আলাহ্বাজ ভ্তিনস্ত্রা ।- _হেলজেনশ্রেণির ওঁধধ মধ্যে ক্রিয়ার 

ব্যাপকতায় আয়ডিন সর্বশরেষ্ট স্থান অধিকার করে। ইহা প্রায় সম্পূর্ণ 

দেহোপাদান, বিশেবতঃ লপীকাগ্রন্থি এবং শ্রেক্মিকঝিল্লি অতি প্রগাঢরূপে 

আক্রমণ করিয়া থাকে । ইহ তাহাদিগের অবসাদ ও সজীবতার হানি 

উৎপন্ন করায় তাহার পুনকরুৎপাদ্দিকাশক্তিহীন হইয়া যায় এবং তাহা 

দবিগের বাধাপ্রাপ্ত ক্রিরার ফলে আক্রান্ত শরারাংশের ক্ষয়, এমন কি, 

ধ্বংদ ও সর্বাঙ্গীন শীর্ঘতা উৎপন্ন হয়। আয়ডিন গ্রন্থির পুনরুৎ- 

পাদিক' ক্রিয়ার হাস করার ফল স্বরূপ স্বাভাবিক উপাদানের বিনিময়ে 

সৌত্রিকোপাদানের অতি বুদ্ধি বশতঃ গ্রন্থিবিবুদ্ধি জন্মে, এবং থাইরয়েড, 

গ্রন্থির একূপ বদ্ধন গলগণ্ড রোগোৎপন্ন করে। এবম্বিধ কারণেই 

অবস্থানুসারে গ্রন্থির ক্ষয় জন্মিলে তাহ! শুক্ক ও প্রায় অদৃশ্ঠ হইতে পারে। 

গ্ন্থিমগুলের মধ্যে ইহা! থাইরয়েড, গ্রন্থি, অন্তরবেষ্টবিল্লিগ্রন্থি বা মেসেপ্টারিক 

গ্লাণ্ড স্তন, অগ্ডাধার এবং অগুকোষ বিশেষ ও প্রধানরূপে আক্রমণ 

করে। গ্নেক্ষিক ঝিল্ির মধ্যে চক্ষু, নাসিক! এবং সম্পূর্ণ শ্বাসযন্ত্রে 
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শ্শৈষ্মিকবিল্লি ইহা বিশেষরূপে আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ উপস্থিত 

হ্য়। ইহা! ফুস্ফুস এবং অন্তান্ঠ যন্ত্রের মূল উপাদানেরও প্রদাহ জন্মাইতে 
পারে। আয়ডিনক্রিপ্ার বিশেষত এই যে, ইহার প্রায় সর্ববিধ রোগজ 

অবস্থাতেই আক্রান্ত শরীরাংশের ও সর্বাঙ্গের শীর্ণতা, প্রধান লক্ষণরূপে 

বর্তমান থাকে । 

লক্ষণ । 

আনন ।-_দুঃখিত ভাব; বিষগ্রতাগ্রস্ত মানসিক বৃত্তি। অত্যধিক " 

ন্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণত! | 

্নস্তব্ ।-_শিরোধঘূর্ণন ) মস্তকে এবং সম্পূর্ণ শরীরে স্পন্দন ; হৎ- 

পিগুস্থানে কম্প ও মুচ্ছার ভাব) এই সকল লক্ষণ উপবিষ্ট বা শায়িতা- 

বস্থা হইতে উত্থানের পরেই, অথব! সাঘান্ত পরিশ্রমের পর উপবেশন বা 

শয়ন মাত্রই বৃদ্ধি পায়। মন্তকের বিশৃঙ্খলভাব বশতঃ কার্যে মনঃসংযোগ 

করায় অনিচ্ছা! জন্মে। মন্তক বেড়িয়৷ ফিত৷ বাধ! থাকার ন্থায় শিরঃশুল। 

নাসিকামূলের উদ্ধে অল্প স্থান ব্যাপিয়! বেদনা । সন্ধ্যাকালে চক্ষুর উর্ধে 
বেদনা, গোলমালে অথব| গল্পে বুদ্ধি পায়। ললাটের বাম পার্খের উদ্ধে 

তীব্র বেদনা । পূর্ববাহ ১১ টার পূর্বের মস্তকপশ্চাতের বেদনার বিশ্রামে 

হাস ও শরীরচালনায় বৃদ্ধি এবং অপরাহ্র ৪ টার সময় পরিবন্তিত 

হইয়! মন্তকের বিশৃঙ্খল ভাবে পরিণত । 

| ইজ্দ্রিম্্রতনান্ন। শ্রবণশক্তির হাস। 

্লাস্তু।-_অত্যন্ত ছুর্বলতা। পেশী-আনর্ভন। প্রচুর নৈশঘন্ম। 

দ্রুত শরীরক্ষয়। সম্পূর্ণ শরীরে কম্প। 

স্ুখস্মগুল ।-_মুখ পাওুর, ঈষৎ পীতাভ অথবা ঈষৎ সবুজ, সমল 
পীতবর্ণ ও ক্রেশব্যঞ্রক। ওষ্ঠ নীলাভ ও তদুপরি শিরানিচয়ের ম্পষ্টতা । 

হন্ুনিয়গ্রন্থি স্ফীত । 
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চঙ্ষ্ক।_সমল পীতবর্ণ শুত্রাংশ। বহিনিশ্্ান্ত চক্ষুগোলকে 
শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত প্রদাহ। চক্ষুতে অবদাঁরণব বেদনা । শোথ 

জন্য চক্ষুপুটের স্ফীতি। 

ম্রানন্যন্ত্র_-মলাহিন্কা1।-_শুফ সর্দি সন্ধাকালে বন্ধিত ও মুক্ত 
বাযুতে আবযুক্ত। সরল সন্দিতে অনেক হাচি এবং হঠাৎ প্রচণ্ড সদ্দি 

হইলে চক্ষুতে বেদনা ও অশ্রুত্াব; পরে প্রচণ্ড কাসি, বিবমিষা এবং 

কষ্টকর, প্রায় সাই সাই শব্দের শ্বাস প্রশ্বামে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের বহির্দেশ 

সন্ভুচিত। নাক ঝাড়িলে প্রচুর হল্দে শ্লেম্সা পড়ে । 

অন্যান্য ম্ীস্ম্যন্্র ।--স্বরভঙ্গ । স্বরষন্বধ বেদনায় কাপির 

প্রবৃত্তি ; ম্বরযন্ত্রে ও জিহ্বানিস্নগ্রন্থিতে বারম্বার বেদনা ও সুচিবেধ বোধ । 

শ্বাসনলী প্রদেশে চনচনি ও পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা । ঘুংরি- 
কাসিবৎ কাসি। শ্বাসপ্রশ্বা, বিশেষতঃ, শ্বাস কসা ভাবের ও কষ্টকর । 

কাসির সহিত শে! শে। শব্ষের ও করাত চালনাবৎ শ্বাস প্রশ্বাস । বক্ষে 

স্থচিবেধবত বেদনা! এবং সঝিল্িক ঘু'রি কামি। কাসিণে প্রচর পরিমাণ 
শ্লেন্মা উঠে ও তাহা! অনেক সময় শোণিতরেখাযুক্ত থাকে। বক্ষের 

দুর্বলতা বোঁধ। বক্ষের সঙ্কুচিত ভাব। বিদ্ধ করার ন্যায় তীক্ষ বেদন1। 

বাধুনলী ও ফুস্ফুস্ রক্তাধিক্যপ্রবণ ও শোণিতমাবযুক্ত । নিরেটাবস্থা 

দক্ষিণ ফুন্কুসের উদ্ধাংশে অধিকতর; কখন কখন অতি শীঘ্র এরূপ 

ঘটে; বক্ষের আড়া আড়ি ভাবে কদাভাব। 

হশুলি৩্- প্রচণ্ড হৎকম্প; সামান্ত পরিশ্রমে বর্ধিত। 
হৃংপিগু প্রদেশে অবিশ্রাস্ত গুরু কষ্টপ্রদ বেদনাসহ তীক্ষ, দ্রুত, বিদ্ধ 

করার স্তায়, চলনশীল বেদনা । হতপ্রদেশে উতকঠী বশত: রোগী 
অবিরত অবস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য । করত, ক্ষুত্র ও দুর্বল 

নাড়ীনহ শৃঙ্ঘাশৃন্ত ও অনিয়মিত এবং সময়ে সময়ে ক্ষণলোপবিশিষ্ট 
হৃৎপিগুক্রিয়া। 
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ম্ুখ-স্মগুল । মুহপ্পাগুকর, ঈষৎ পীত, অথবা ঈষৎ 
হরিৎ। মুখমণ্ডল দৃণ্তঠ মণিন ও কষ্টব্যঞক। ঈষৎ নীল ওঠসহ উপরি 
দেশের শিরাস্কীতি। চুয়াল নিয়গ্রন্থির স্ফীতি। 

মুখগহ্ত্বল্র | দস্তমাড়ি হইতে রক্তশ্রাব। দন্তমাড়ির কোমলতা । 

প্রাতঃকালে দন্ত অনেক গ্্রেম্মাবৃত থাকে ;$ পাতাভ দন্ত উদ্ভিজ্জান্ 

সংশ্রবে সহজেই অসাড় হইয়া যায়। মুখে জাড়ি ঘা। মুখের ছর্গন্ধ । 

লালাক্রাব। পারদ সেবনাস্তর লালাস্াব। জিহ্বায় পুরু লেপ। 

গলাভ্যভ্ল ।-কণ্ঠায় সক্কোচন বশতঃ গেলার ব্যাঘাত। গল-. 

ক্ষতের সহিত গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি। অন্ননলীর প্রদাহ ও ক্ষত। 
আদব্াম্পম্ত্র ।-_কাকের ক্ষুধার শ্তায় ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। 

ক্ষুধার হাস এবং অভাব; বিবমিযা ; আহারান্তে বমনের পুনরাবর্তন। 

তৃঘ্ণা। অপরিপাচ্য বস্ত আহারে বুকজাল!। 

উল ।--আমাশয়োপরিস্থ কোটরবৎ প্রদেশ ও নাভির মধ্যবর্তী 
স্থানে বেদনা। যকৃতের প্রদাহ নিবন্ধন বেদনা, স্ফীতি ও কাঠিন্ত। 

দক্ষিণ কুক্ষিদেশে চাপ ও স্পর্শে বেদনা । বাম কুক্ষি কঠিন ওস্পর্শে 

বেদনাধুক্ত। উদধ্ের স্ফীতি ও বিস্তৃতি। অস্ত্রে বায়ুর অবরোধ । কুচকির 
গ্রন্থি স্ষীত। 

স্মতল ৩ "্সল্াক্স | সঙ্ক্যাকালে মলদ্বারে জালা । পর্য্যায়- 

ক্রমিক উদরাধয় ও কোষ্ঠবদ্ধ। বিষ্া জলবৎ; সাদাটে আমের ঝিষ্টায় 

ফেন উঠে; পুনঃপুনঃ কোমল মলত্যাগ । 

মুত্র পুনঃ পুনঃ এচুর মুত্রত্যাগ । অনৈচ্ছিক মুত্রত্রাব। 

গুহজন্ননেক্ড্্রিম্্র।-অওকোষের স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব। 

ত্রীজন্নন্েত্িভ্রম্্ । জরায়ু এবং অগ্ডাধারের স্ফীতি ও দড়- 
কচড়া ভাব। দক্ষিণ অগাধার হইতে জরাধু পর্য্যন্ত একখণ্ড কাষ্ঠ আবদ্ধ 

থাকার নায় বেদনা । স্তন ক্রমশঃ ক্ষয় শু হইয়া যায় ও শিথিল হইয় পড়ে; 
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ক্ষয়রোগ । গ্রত্যেক বার মলত্যাগের পর জরায়ুর রক্তশ্াবের পুনরাবর্তন। 

শ্বেপ্রদর তীর এবং অঙ্গাদির ক্ষতকর এবং খতুকালে বদ্ধিত। | 
ভীবা।_স্পষ্টতঃ কঠিন গলগণ্ড। গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি ও 

দড়কচড়1 ভাব। 

অক্ষ প্রত্যত্ষ ।_ হস্ত, পদ উভয়েরই পেশীকম্প বা সাব্সান্টাস্ 

টেগ্ডিনাম। তঙ্গ নিচয়ের কম্প। বাম-কন্ুই-সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদন1। 

জলসঞ্চয় বশতঃ পদের স্টীতি। তীব্র, ক্ষয়কারী পদঘন্ম। 

অুর্5 ।- ত্বক সমল-পীতবর্ণ চটচটে ও আদ্র, কখন কর্কশ ও শুক্ষ। 

প্রদেশ লক্ষ ।__প্রায় প্রত্যেক রোগেই আই ২গুডিন্ন 
তাহার কোন না কোন বিশেষ জক্ষণ দ্বার! প্রদশিত হয়। ইহার রোগবর্ণন। 

কালে যথাস্থানে আমর! তাহার উল্লেখ করিব। শুক্র অক্জাজ্ডা- 

ভি ক্ষত্বাস্্ অভ্যাহিন্ক আহাল্র,আহালন্চালে 

এনহ পল ক্িচ্ুন্কীলেল জন্য অণ্ভতিতোছ; 
স্পলীলান্তন্ন তুলনা'স্স অন্বিকতল ভুস্ষশ। এছ 

শ্রুত্মস্পঃ সলীল্ল শীশতি1 ইহা প্রাস্ত্র লান্বাল 
লোগেলই প্রখ্সস্থানীস্ত্ প্রদর্শক লক্ষণ বণিগা পরিগণিত । 

গগুমালীয় রোগীর গ্রীন্ছি, ভিস্শেঅত2 অন্্রলেষ্ট্- 
নিল্লিল গ্রন্থি হা নেলসেণ্জালিক্ক গ্রন্থি এন 

থাইল্লস্ম্েড গ্রন্থির স্কফীত্িি ও ছড়ুকছ। জ্ঞান 
এবং তাহার সহিত জআ্রীলোগীছিগেল স্তনেজ ক্ষম্ত্র প্রভৃতি 
লক্ষণও আস্ডিন্নেল্ল প্রদর্শক । 

গগুমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের শরীরাকারের বিভিন্নতা ও বিশেষতা- 
নুলারে বিশেষ বিশেষ ওঁষধের নির্বাচন হইয়। থাকে। আ্মডিন্ম- 

ল্লোগীল ক্র্ষওুবর্ণ অথবা কাল কেস্পণ এন্হ চক্ষু 

এব ভাহাল্প হিশ্শেম্ম প্রক্ান্তেল লোগ জীর্শ, 
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অত্যনিন্চ ক্ষম্ত্প্রাপণ্ত এবং শীর্পন্্হে প্রভৃতি আয়ডিনকে 
অন্যান্য গণ্যালীয় ওষধ হইতে, বিশেষতঃ হেলজেন শ্রেণীভুক্ত ওষধ 
হইতে প্রভেদ করিয়া থাকে । 

চিকিৎসা । 

হল্লিকাসি বা তুপ ।-আক্মাডিন্নেল ওষধপ্ুণ 
পরীক্ষায় স্বরভঙ্গ, শুষণ, কর্কশ 'ও গভীর কাসি, স্বরযন্ত্রের বেদনা, সাই সাই 
শব্দের শ্বাস প্রশ্বাস, স্বরযন্থে বাধ বাধ বোধ প্রভৃতি লক্ষণ) অপিচ ইহার 

বিষাক্ত রোগীর স্বরযন্দ্বারে (স্বতন্বী, ৮০০৪1 ০০:0১) এবং তদবস্থ 

স্বরযন্থাংশে আগন্তক বিল্লির সংস্থিতি প্রভৃতি অতি স্পষ্টতর ঘুংরিকাসিবৎ 

লক্ষণ দৃষ্ট হওয়ায় ইহা ঘুংরিকামির অতি উৎকৃষ্ট ওষধ বলিয়া! বিবেচিত। 
কাধ্যক্ষেত্রেও কঠিনতর সবিলিক রোগে ইহার উপকারিতা ভূয়ঃ 

প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাতিষ্তায়িক রোগাপেক্ষা বিল্লিজনক রোঁগেই 

ইহ! অধিকতর উপকারী । রোগের প্রারন্তে প্রযুক্ত হইলে ইহা! 
তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ। বিল্লি সংস্থিতির পরে প্রয়োগ 

করিলে ইহ! ধিলির শোষণ বা দ্রবীকরণ দ্বারা রোগারোগ্য করে। 

ফলতঃ ইহী রোগের সর্ধাবস্থাতেই সুফলপ্রদ। রোগী শক্তিহীনতা 

বশতঃ শীপ্ব আরোগ্য চিহ্ন প্রকাশ না! করিলে নিরাময়িক শক্তি উত্তে- 

জিত করিয় ইহ! রোগারোগ্যের সাহাযা করিয়া থাকে । 

শুক্ষ, ক্ষুদ্র, খ্যাক খ্যাক্ কাধি, শেঁ৷ শে! ও খর খর শব্দের শ্ব!সপ্রশ্বাস, 

শ্বাসরুচ্ছ, এবং শ্বাসরৌধের উপক্রম ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়৷ গণ্য । 

কাসির ধাতুপাত্রবৎ খ্যান্খেনে স্বরের পরিবর্তে আচ্ছাদিত ধাতুপাত্র 

হইতে যেরূপ অস্পষ্ট শব্ধ বাহির হয়, তদ্রুপ শব্ধ হইলেও ইহার কার্ধ্য- 

কারিতার অভাব হয় না। রোগী ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করিতে 

চাহে; এবং ইহা কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে বিশেষ উপদ্ষাগী। 
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ডাং ডিউই শতকরা এক অংশ ওষধ দ্রবের ৩ ফোটা করিয়া প্রতি 
১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে বলেন। অধিককাল ব্যাপিয়! সেঁতা 

আবহাওয়ার মধ্যে থাকায় রোগ জন্মিলে 'যদি ব্রশ্সিঞ৷ জরাপেক্ষা 

জ্বর অধিকতর থাকে, তাহাতে ইহার ব্যবহার স্থফলপ্রদ। হিগ্সাক্স 
প্রয়োগান্তেও যদি রোগনিঃসারণ ঝিল্লির আকার ধারণ করে, তাহাতে ও 

আম্্ডিন্ন সফল দেয়। রোগ কঠিন হইলে কোন কোন চিকিৎসক 

১»ক্রমের ওষধের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। 

নিউক্সনিক্্রী রোগের প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় অবস্থাতেই 

আম্ডিন্ন প্রযুক্ত হইতে পারে) ভুপাস্ বা ঘুংরিকাসিবৎ বিল্লি- 
উৎপাদক রোগেই ইহা অধিকতর উপযোগী । ইহাতে এক ন্নেল্স 

হ্তায় প্রবল জবর ও অস্থিরতা থাকে এবং রোগ সঞ্চারিত হইয়৷ দ্রুত 

ফুস্ফুসের নিরেটাবস্থা ( হিপ্যাটিজেষণ ) উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। 

নিউমনিয়ার পরিচারক সুস্পষ্ট কাসি এবং শ্বাসরুচ্ছ, থাকায় বোঁধ হয় 

যেন বক্ষ প্রসারিত হইবে না) শোণিতরেখাধুক্ত গয়ার যদি রোগের 

শেষাবস্থায় সহজে আরোগ্য (1২950181107) না হয় এবং ফুস্ুসের 

ধ্বংস, প্রলেপক বা হেক্টিক জর এবং পুয়সঞ্চারের "৪ন্ষণ উৎপন্ন হয় 
তাহাতে ও তবান্ভর্ডিন্ন উপকার করিতে পারে। 

সু প্রসিদ্ধ ডাং কাফক। নিউমোনিয়ার বহির্পক্ষণ উপস্থিত হইলেই প্রতি 

ঘণ্টায় ১৮, ২৮ অথবা ৩৯৮ ক্রমের আহ্ভডিন এক ফোটা 
মাত্রায় প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন এবং তিনি বলিতেন “২৪ ঘণ্টার 

মধ্যে ফুস্বুসের নিরেটাবস্থা সংশোধনে ইহ! ফলগ্রদ হইয়। থাকে 

তিনি এক্ননাইউ. ব্যবহার করা নিশ্রয়োজন বলিয়৷ মনে 
করিতেন। ডাং টি, এফ, এলেন্ও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। 

হৃজোগ আা হার্ড ডিজিজ-হ্ন্বিন্রহ্ধি আআ! 
হাইপাল্রক্কি অব,.ছি হাল উ.।-হতৎপিগওকপাটরোগ বা 
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ভাল্ভুলার ডিজিজ, থাকুক বা না থাকুক, হৃৎপিণ বিবৃদ্ধির অবস্থান সারে 

আম্ম্রডিন ফলগ্রদ। হস্তের পরিশ্রমসাধ্য কার্যে হৃৎকম্প জন্মে। 

ক্রুম্মওন্বর্ণ ব্ক্তিদিগের রোগে ইহা উপযোগী । বোধ হয় যেন 

হতৎপিও হস্তদ্বারা সবলে চাপিত হইতেছে । কখন বা বক্ষের ছূর্বণত। 

বশতঃ তথায় “কিছু নাই নাই” ( 001761)955 ) ভাব উপস্থিত হয়, এবং 

দুর্বলতা নিবন্ধন রোগী কষ্টে কথ! কহিতে বা শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে পারে। 

জৃৎকপাটের যান্িক রোগে বক্ষোপরি কর স্থাপন করিলে রণৎকার বা 

পারিং (1১011110001010)01) অন্তত হয়। স্পাইভিিলিক্্রাতি ও 

বক্ষের হৃত প্রদেশে কর স্থাপনে রণৎকার বা মুদ্ুকম্পভাব অনুভব করা যাঁয়। 

উদ্লাম্মম্ম বা ভান্সালিস্ত্রা _আম্ডিনে 
উদ্ররাময়ে বিষ্া সাদাটে এবং কখন কখন খইপশের হ্ায়। সাদাটে বিষ্টা 

থাকিলে কোন প্রকার কৃৎঝোগ এরং তাহা খইলবৎ হইলে কোন 

অপ্রকাশিত প্যান্ক্রির।এ্রগ্ির রোগ সুচিভ হয়। ইহাতে প্রীহা বিলক্ষণ 
কঠিন ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত হয় এং অঅতিক্ষ্ গ্রহতি আস্ত- 

শডিন্নেল গ্রদরশক লক্ষণ উপস্থিত থাকে | 

গণ্ুডলালালোগ বা ক্ককুলা- গ্রন্থিলোপ। 
আ স্ডিন্নেল গণ্মাণাঘটিত গ্রস্থিরোগে গ্রন্থি বিবৃদ্ধ, কঠিন, জড়- 
ভাবাপন্ন এবং বেদনাহান থাকে । ফলতঃ তাহাতে কোন প্রকার 

ক্রিয়োভ্তেজনার চিহ্ন মাও দৃষ্ট হয় না । গ্রন্থিরোগের উপরি উক্ত প্রকৃতি, 

যে কোন গ্রন্থির রোগে সন্তব্য হইলেও গ্রীবাগ্রন্থিতেই বিশেষ পরিস্ুট | 

গিলগণ্ডল্োগে শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা জন্মিলে অনেক সময়ে 

ইহার দ্বারা উপকার হইয়। থাকে ; কিন্তু ডাং বেজ বলেন “অন্ত ওষধের 

সাহায্য ব্যতীত ইহ। ক্চিৎ ফলপ্রদ |” বাধুনলাগ্রন্থি ও অন্ত্রবে্ঝিল্লি- 

গ্রন্থি বা মেসেন্টারিক গ্রন্থি প্রভৃতির বিবুদ্ধি-রোগে অনেক সময়ে ইহ। দ্বারা 

উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আঙ্জডিন্নেন্স অন্তান্ত যৌগিক 
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ওষধ স্থলবিশেষে বিশেষ ফল প্রদান করে। টন্সিলগ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে 

ব্যালা আস্ত এবং রক্তশৃন্ত রোগীর গ্রন্থিবিবৃদ্ধিতি আর্্দ 
আনম্ল ও ফেল্ান্ম আযম মহদুপকার করিয়াছে । গ্রন্থির 

বিক্রি শা! হাইপালউ্রফি এবং ভক্তি হয জন্মিলে 
অনেক সময়ে ক্াক্কফে আম্ম অমোঘ ওষধ বপ্য়া বিবেচিত 

হইয়াছে। ক্ু-্নওন্র্শ স্পল্লীল্ল ও৪ চঙ্ষ ভিশ্পিষ্ স্পীর্প- 
নীল এন্বহ, অতিক্ষ,নীসীড়িভ রোগীদিগের পক্ষে ইহ! 

উপযোগী । ল্লভল্র গ্রন্ছিল জড় ভ্ডাব্ ইহার বিশেষ প্রদর্শক । 

 শিশশুক্ষম্্রনলোগ না ব্নালেস্স্নাস্।-এ রোগের 
চিকিৎসায় আস ভিন্ন অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। শিশুর 

অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং তদন্ুরূপই আহার করে, তথাপি 

শীর্ণ হইয়া যায়। ন্যনাধিক জরযুক্ত তরুণ রোগের পক্ষে ইহা! বিশেষ 
উপকারী বধ । গ্রন্থিমগ্ডলী জড় প্রক্কৃতি ধারণ করে ও ক্রিয়াহীন হয়, 
এবং মুখমণ্ডল পাওুর ও সঙ্কুচিত থাকে। ইভা নেট ন্থিউউ 

সহ তুলনীয় হইলেও তাহার গ্রীন! ছেশ্ণেল অন্বিকতল 
স্পীর্পতত। অতি স্ম্পষ্ট প্রভেদক বলিয়। বিদিত।  *' 

ল্যানল্সাল বা কর্কউল্লোগ -আম্মন্ডিন্ ধাতুর 
্ত্রীরোগীর অতিক্ষুধ! ও শীর্ণত। প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ' 
ঈষৎ পীতবর্ণ, উগ্র ও ক্ষয়কর শ্বেত প্রদর এবং অত্যন্ত শোণিতস্রাবধুক্ত 

জরাধুর কর্কটরোগে আক্ডিন্ন দ্বার! উপকার প্রত্যাশা করা যায়। 

এডিসন ডিজিজ্ক।-ইহা এক প্রকার অনির্ণীত 
ও কৃচ্ছসাধ্য বা অসাধ্য রোগ। এডিসন্ ইহার সহিত অনির্ণীত লক্ষণ- 

বিশিষ্ট সুপ্রারিন্তাল্ ক্যাপ্সুলের বা গ্রন্থির ক্ষয় লক্ষণ আবিফার করিয়া- 

ছিলেন। সুস্পষ্ট রক্তহীনত!, ক্রমবদ্ধিষুণ পেশীছুর্বত এবং ত্বকের ঈষৎ 
কাল্মা ব পীতব্ণ ইহার প্রধান লক্ষণ । এই মূল রোগ সহ উপসর্ণ 
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রূপে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকে তদ্দারা ওষধের নির্বাচন করিলে 

মূল রোগ আরোগ্য না হইলে9 তাহার উপসর্গের কথক্চিৎ প্রশমন দ্বারা 

রোগযন্ত্রণার শাস্তি বিধান করা যায়। 

অবসন্নভাব, পেশীদুর্বলতা, অজীর্ণ এবং বিষগ্নতা প্রভৃতি লক্ষণ অনেক 

সময়ে আক্ত্রত্ডিন্বু রোগের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে । কৃষ্ণবর্ণ 

ব্ক্তিদিগের রোগে উপরিউক্ত প্রাথমিক লক্ষণ সহ অতিক্ষুধা এবং 

যথেষ্ট আহার সত্বেও শরীর্ণতা উপস্থিত হইলে ইহার ব্যবস্থা করা! 
কর্তবা। ন্ব স্ব গ্রদশক লক্ষণানুসারে এরূপ স্থলে ব্যবহারোপযুক্ত 

অন্তান্ত উষধ মধ্যে এ্রুভী, নেট ক্সিউ, তেল, ক্যাক্ড্রে 
ন্বচার্কব এবং স্রুস্ূ প্রধান। আায়ধিক অবসাদ, আমাশয়িক 

উত্তেজনা, সাধারণ দৌব্ধণা, হৃৎপিওুক্রিয়ার ক্ষীণত! এবং বমন-প্রবণতাদি 

লক্ষণযুক্ত রোগে আর্রেনিহ্ সহ ইহার বিশেষ সাদৃপ্ত দৃষ্টিগোচর 

হয়। ত্বকের জ্বালা ও বিবর্ণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্যা সৌসাধৃশ্ত 

লক্ষিত তইয়া থাকে । এজন্ত আআ কস্সেশ্নিক এ রোগের অতি প্রধান 
উধপ বলিয়া বিবেচিত । কিন্ত আর্ত অপেক্ষা আর্ত আস্ত্- 

ভাইকে ব্স্থলে উতকরুষ্টতর বলা যাইতে পারে । ডাং বনিংহসেন 

এন্টি ভ্রু, নাই এসি, দিতেকেিন এবং স্পাইকজিিলিস্াল 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আর্ট লীইও বিশেষ উপধোগী ওষপ 

হওয়াই সম্ভব। তদ্বারা একটা রোগীর আরোগ্য হওয়ার বিষয়েরও 

উল্লেখ আছে। 

৪ | স্পঞ্জিযী (১9০7817 )। 

প্রত্তিনান্ম | স্পঞ্জিয়া অফিসিন্ালিস্। স্পঞ্জিয়! টষ্টা। 

াহ্বাল্প। াম্ন।- স্পঞ্জ, । 
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উ্পচ্জম্তর ।-_রজনীতে ; উপাধান নিয়ে মস্তক রাখিয়া শয়নে ; 

গৃহমধ্যে ; উদ্ধে উথিত হইবার সময়ে । 
উউপ্স্ণত্ম ।_অবতরণকালে); আহার ও পানাস্তে, বিশেষতঃ 

কাসির সময় সটানভাবে শয়ন করিলে। 

ভ্নহ্ব্।-স্পঞ্জিয়ার কাধ্যগ্রতিষেধক-ক্যাম্ফর। 

স্পর্জিয়৷ যাহার পরে প্রযোজ্য-_কাসি এবং ভ্রুপ রোগে শ্লেম্মার 

শুষ্কতা লক্ষণের প্রাধান্ত থাকিলে এক্কনন ও হিপাজ্েজ। 

, স্পঞ্জিয়ার পরে প্রযোজ্য ওষধ-_ শ্রেম্মার ঘড়ঘড়ির আরম্ভ হইলে 

হিপার। 

তুলন্নীস্ত শুল্বন্র ।-_একন্, বেল্, ত্রম্, তায়, ক্যান্কে কা, 

কার্ব ভে, কনায়, ড্রসে, হিপার, ইপ্নে, আফ়ডি, কেলি বাই, লাইক, 

মার্ক, নাক্স্ ভ, ফম্, পাল্স্, রাস্, সিপি, স্পাইজি, ষ্টেনাম্, সাল্ফ। 

জালাল ভ্তিনস্ঘা | প্রধানতঃ স্বরবন্ত্র, শ্বাসনলী, থাইরয়েড- 

গ্রন্থি, সৃৎপণ্ড এবং অগ্ডকোষে স্পাঞ্জয়ার ক্রিয়া হইয়৷ থাকে । ইহা তাহা- 

দিগের উত্তেজন! ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে কথন কখন তদুপরি তন্তজান 

পদার্থ ক্ষরিত হয়। গ্রন্থি উপাদানে ইহার ক্রিয়ার ফল স্বরূপ তাহাদিগের 

স্টীতি ও দ্রড়কচড়া ভাব প্রভৃতি, এবং স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনণীতে ইহার ক্রিয়া 

প্রদাহিক পরিবর্তন আয়ডিনের ক্রিয়ার সহিত অতি নিকট সাদৃশ্ঠ 

প্রকাশিত করে । ফলতঃ আয়ডিনই ইহার প্রধান নির্দাণোপাদান বলিয়! 

বিবেচিত ! 

লক্ষণ । 

স্ব |__-অতিশয় আনন্দ হওয়ায় গান করিবার অদম্য ইচ্ছা, পরে 

অন্তমনস্কত। এবং কার্ধ্যে প্রবৃত্তিহীনত| | 

ভ্নস্তব্ব5 | মুক্ত বাধু হইতে উষ্ণগৃহে আসিলে মস্তিষ্কের দক্ষিণ 
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পার্খে মহ শিরঃশুল। ললাটের বামপার্থে তীক্ষ স্ুচিকাবেধবৎ বেদন। 

ললাট পর্যন্ত বিস্তত। মস্তকের রক্তাধিক্য। 

অ্বা-ু।--শরীরনিয়ার্ধে অসাড়তার অনুভূতি । অতান্ত দর্বলতা। 

সম্পূর্ণ শরীরের গুরুত্ববোধ । 
মুহখন্মগুল ।-মুখ স্ফাত, লোহিত, অথবা ঈষৎ নীল এবং 

তাহাতে উতৎকগ্ঠাভাব। মুখের তাপ । নিক্নচয়ালের বামপার্থের নিয়ের 

স্ফীত গ্রন্থি চাপিলে বেদনা । পাশাপাঁশিভাবে বাম উদ্ধ চুয়ালে স্ুচি- 
বেধবৎ ভেদকারী বেদনা। সন্ধাকালে আহার করিতে খল্লীবৎ বেদন। 

বাম চয়্ালের সন্ধি 5হইতে গগুদেশ পর্যাস্ত যায়। 

চক্ষু ।বাম ভ্রদেশের পীতবর্ণ, মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ স্পর্শে বেদনা- 

যুক্ত । 

াচিন্কা।- অ্রাবধুক্ত-সর্দি হইলে অনেক ভ্খাচি তয়। শুষ্ক সদ্দি 

হওয়ায় নাসিকার রোধ । 

শ্বাসম্মভ্র স্বর রুক্ধম ও ভঙ্গ। ক্বরযন্ধের অতাধিক শুফত, 

গল! খাকর দিণে ধ্ধিত। স্পশ করিলে, মস্তক ফিরাইলে এবং গান 

করিলে স্বরণে বেদন! | স্বরযন্ত্ে টাছাভাব হইলে তাহার জ্বাল! 

ও সম্কচিত ভাব। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে অনুভূতি জন্মে যেন থাই- 

রয়েডগ্রন্তি এবং গ্রীবাগ্রন্থি বেগের সহিত একবার বাহিরে ও একবার 

ভিতরে যাইতেছে । অন্ভতি জন্মে ধেন ছিপি দ্বারা! স্বরযন্ত্রের রোধ ঘটাইয়া 

শ্বাসপ্রশ্বাদের বাধ! হইতেছে। বক্ষাভান্তরের নিম্নতম ও টাটানিবেদন।- 

যুক্ত প্রদেশ হইতে অবিশ্রান্ত কাসির উৎপত্তি। শুক, খকখকে ও ফাপা! 

শব্দের বা ঘুংরি কাসির শব্দের ন্যায় কাসি, অথবা হুন্হুম্ ও খর্খর্ 

শবদধুক্ত এবং হাপের হ্যায় টানবিশিষ্ট কাসি। দিবা, রজনী শুষ্ক কাসি ও 
বক্ষের জালা । ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে যে শুষ্ক কাসি হয় তাহ! আহার বা 

পানে উপশম পায়। শৌ শে থর্খর্ ও কুঁকু শবের উৎকগীব্যঞ্রক 
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উপস্থিত হইলে ইহ! উপযোগী হয়। কাসিতে যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়! 

যায় এবং রজনীতে তাহার বুদ্ধি হওয়ায় রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। 

গভীর শ্বাসগ্রহণ ও মানমিক উত্তেজনাতেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

কাসিলে কিছু উঠে না । 
স্যাম্লুশ্গাস-শিশুদিগের শ্বাসরোধকর হুস্হুস্শব্দের কর্কশ 

কাসি ও শ্বাসকৃচ্ছে, ইহা! উপকারী । শিশু মুখব্যাদান করিয়া! শ্বাস প্রশ্বাস 

টানিতে থাকে । 

হুলিন্ানি লা তু-প্1-একনাইট্ল্র পর স্পঞ্জিয়াই 
ক্রুপরোগের সব্বপ্রধান ওউষধ। ইচাতে শ্বাল প্রশ্বাস কর্কশ 

অহ খল. খল স্পন্েল্র ও অতি কঠিন হওয়ায় বোধ হয় 

যেন রোগী স্পঞ্ড্ল স্নল্র্য কিম্া শ্বাস প্রশ্বাস 
উীন্নিত্তিচ্ছে । রোগী খ্যাক্ খাক্ ও খ্যান্ খ্যান্ করিয়া কাসিতে 
থাকে কিন্তু তাহাতে যৎপামান্য কিছু গয়ার উঠে। ফলতঃ মিনিটে মিনিটে 

শ্বাসরন্ধ, সন্কুচিত হওয়ায় শ্বাস রোধের উপক্রম হয়। মধ্য রজনীর পুর্বে 
রোগের বুদ্ধি। পা্কেল গাতিলা লহ ৩ লীলবর্শ চক্ষু- 
ক্িম্পিষ্ট শিশুদিগের পক্ষে ইহ! বিশেষ উপযেখী ওধধ। ইই| 
সঝিল্লিক রোগাপেক্ষা আক্ষেপিক রোগের পক্ষেই অধিকতর উপকারী । 

অবক্পম্যক্ত্র প্রদ্তাহ লা ল্যাজিগওলাইডিস-_জল্লল্মল্রেল 
ল্বচ্ষমা লোগ লা ল্যাল্িঞ্িস্তেল থাইজ্নিস্। তরুণ 
স্বরন্ত্রপ্রদাহে স্পঞ্জিম্া এক্কনাইটেল পরে প্রযোজ্য । 
কর্কশ, খ্যাক্ খ্যাকে কাসিতে শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ায় শিশুর 

নিদ্রাভঙ্গ হয়। স্বরযন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শাসহিষণণ থাকে । মস্তক ফিরাইতে 

মস্তক চালন! হওয়ায় কাপসির উদ্রেক হয়। ইহার তরুণ রোগ 

অচিরাৎ পুরাতনে বা ল্যাল্িড্িন্সেল শাইঙ্নিঙেনে পরিণত 

হইলে উপরি উক্ত শুক্ষ ক্ুকুস্ণি হ্ান্িল আহিত 
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স্বরযন্ত্রের ভ্ভ্রীলা ও হুল্লল্েঁ্বান্্র চা ০দি্না উৎপন্ন 
হয় এবং তাহাতে রোগী ধোধ করে যেন শ্বরযন্ত্রমধ্যে একর 

ভিন্সি আটটা ল্লত্িয্সান্ছে / স্বরযন্্ চাপে বেদনাযুক্ত। 
স্বরযন্ধ গ্রদাহে স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ হইলে স্গঠাঁল্ুন্কাত্্5 এবং তাহাতে 

শোথের বর্তমানতায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, এমন কি তাহা! অচল হইয়! 

পড়িলে এ্রম্পিস্ন মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত । কিন্তু স্বরযন্্ কপাটের 
শোথে মুত্যু নিকট বলিয়া অন্গুমিত হইলে কুলি তাহার সর্বাশ্রে্ঠ ও 

অমোঘ গষধ বলিয়। গণ্য | ৃ 

উ,বাকুলোসিস্ বা জ্িকোশুঞভ্তি কল্রাগ_ 
হাইইসিস্ন আা অন্ষলাক্কাম্ণ 1 রোগের প্রথমাবস্থায় ফুস্ফুসে 

গুটিকোতপত্তি হওয়ায় তাহার নিরেটাবস্থার (১০911015056191)) আরন্তে 

স্পনগডঞয্রা উপকারী ওুষধ বলিয়া গণ্য। এক বা উভগ়্ ফুস্ফুস্ 
চুডাতে (21065 ) বিঘাতনে (61090551917 ) নিরেট শব্ব উখিত 

হইতে পারে । গভীর শ্বাস প্রশ্বাসে, কথা কহনে এবং শুক শীতলবামু 

সংস্পশণে ন্কুক্ক্ণ5 হ্বণ্টীপ্রব্রন্বিলত ও হ্যা খ্হান্ন 

শব্ববিশিষ্ট কাসি' উদ্রিক্ত হয়) সামান্ত উত্তেজনায় বা সেঁতা বায়ুতেও 
কখন কখন*ইহার কাসি হইয়া থাকে । আহার ও পানে ইহার কাসি 

কিয়ংকাল উপশমিত থাকে । এ্রন্নাক্াহ্ডিস্লাত্্র কাদিও 

আহারে উপশম পায়। কিন্ত ফুসফুসে রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ ভ্রমণাদি 

শরীরচালনায় অধিকতর রক্তাধিক্য নিবন্ধন দুর্বলতা জন্মিলে 

রোগী পতনোন্ুখ হয়। রোগের অতি প্রথমাবস্থা় এই কল 

লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্ঞপগ্ডিসী দ্বার তাহা আরোগ্য হইতে 
পারে। 

উপরিউক্ত কামিতে ক্রমে গ্েম্মার ঘড়ঘড়ি উপস্থিত হওয়ায় 

রক্তরেখাধুক্ত ব৷ রক্তহীন গয়ারের পরিমাণ বুদ্ধি হইলে স্পঞ্ডিঞ্মান্র 
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ভুকেন হিস্পল্র স্াল্শ্র প্রদশিত হয়। হিস্ান্রকল্সোল 

শেষ রজনীতে ও স্পঞ্ঙিগসাল্র রোগ মধ্য রজনীর পূর্বে বৃদ্ধি পায়। 
মধ্যে মধো, বিশেষতঃ রোগী যখন রোগ বিষয়ক চিন্তা করে, তখন 

স্পঞ্ডিঞিলাল্লোগীন্ল তাপোচ্ছাস ঘটে। পৃষ্ঠ হইতে শীত উত্থিত 
হইলে অগ্নির তাপেও কম্পের নিখারণ হয় না। সম্পূর্ণ শরীর তণ্ত হয় 

কিন্তু উরুতে শীত ও অ.াড়তা থাকে । 

মাভি্রক হুদ লোপ লা অঙ্গান্িক হাতি 
ভিিভিতভক.1স্পঞ্ডিসান্ বন্ত্রগত হুৎপিণ্ড রোগে সম্ভব 
ভস্পা-্বান্ন্বিত্ষে ল্লাহ়্িক্সী রোগী সান ডিজ্ড 

হইইসা স্পআন্ন কল্লরিলে শ্রীল ছত্টে 1 শ্রী 

হল ব্রেল উস্ভ্রুহ্ম হশ্সসাজ ত্লাঈগীল্র গুন গ্ুুলঞ 
নিনিভ্রাভিচ্চ্ক হজম £ রোগীর মুখ উৎকণ্ঠাধুক্ত এবং রক্তিমাভাবিশিষ্ট এবং 

সে উপবেশন করিয়া কষ্টের সহিত ঘন ঘন হাপাইতে থাকে । 

হৃৎঝেষ্ট প্রদাহের প্রথমে ব রক্তাধিক্যের অবস্থায়, বক্ষে রক্তসঞ্চয় 

হইলে এুকুম্বাইউ. গ্রধুক্ত হয়। তাহার তরুণাবস্থায় থে কোন 

হৃৎকপাটের যান্ত্রক পরিবর্তন আরন্ত হউক ন! কেন, ফুৎকারবৎ শব্দ 

(13101110১০1) ) শ্রুত হইলেই স্শঞগ্িঞয। গুয়োগ করা 

উচিত। কেননা! ইহ1 প্রদাহিক রস দূরীকরণে অসমর্থ হইলেও রোগের 

গতি রোধ করিয়া উপকার করিয়। থাকে । শিক্ষার্থীদিগের বিদিত 

থাক। আব্তঠক যে হৃদরোগের প্রথমাবস্থায় কোন নিশ্চিত লক্ষণের 

অভাবে অতি শীঘ্র এঞ্রন্রুন্ম» স্পা স্ঞনাউইভিত* ভ্রান্ম অথবা 

হ্ুস্ন্ প্রভৃতি গঁষধকে উপেক্ষা করিয়। ল্ঠাক্কেস্নিস্* ভ্রাইক্ড্রাসা 

এটিন অথবা আআআম্ন” প্রভৃতি রোগের শেষাবস্থার ওষধ প্রয়োগ 

অধিধেয়, কেননা, শেষোক্ত ওষধাদ্দি রোগীর ছূর্বলত! দ্রুত আনয়ন করিয়া 

অপেক্ষাকৃত দুরবন্তী মৃত্যুকে নিকটতর করিতে পারে। 
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গন্কিল্লোগ- গলগ্গত্ হা গ্ঞ্েটাক্ 5 গুও- 

কাত লা মুক্রশীদ্কীহ5 একম্পিলা লা আনব 
টিস্্ /- গ্রন্থিমগ্ুলের বিবুদ্ধি, দড়কচড়া অবস্থা এবং কাঠিন্ত জন্মিলে 
তভ্নজ্ে্ব পর্যায়ের উধধের হায় স্পঞ্ডিঞঞ্সও ফলপ্রদ। ইহার 

গাললগগওও ৫ল্লর্গে উভয় বা একতর পার্খের গ্রন্থির ক্ষীতি, কাঠিন্ঠ 

ও অত্যন্ত বৃহদায়তন হয়। স্ফীতি অত্যন্ত বুহদাকার হইয়। চিবুকের 

সমস্ত্রে আমিলে কখন কখন ল্লতজক্দটীভি লীলা আবাস 

পঅশ্লাসেল্স বাজ। ভস্পস্চিত্ড করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা 

কেবল ইহার বৃ5ৎ আয়তনের উপরেই নির্ভর করে না। কেননা 

কখন কখন অতি ক্ষুদ্র স্কীতিও শ্বাসগ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া। থাকে । 

গলগণ্ডের স্ষাতি সর্বদা সমান থাকে না। সময়ে সময়ে তাহার হাস 

বৃদ্ধি হয়। কথিত আছে, অনাধশ্তার পর চন্দ্রকলার বুদ্ধির সহিত গল- 

গণ্ডের স্কাতির বুদ্ধি ও পুণিমার পর হ্রাস হইতে থাকে | এ বিষয়ে আমা- 

দিগের বন্থদশিতা আছে । পুণিমার পর রোগের ক্রমশঃ হ্থাস প্রাপ্তি 

কালে স্পঞ্ডিজজ্জা অথবা যে কোন নির্বাচিত 'ওষধ গ্রয়োগ করা বিধেয় 
বলিয়া আমর বিশ্বাস কার। 

তহভনরুভিকন্ন পর্যায়ের উষধের গায় ইহাও অগও্কোষে ক্রিয়া 

প্রকাশ করে। অগুকোষের সহজ স্ফীতি ও বাঠিন্ত অপেক্ষা অপ. 
চিকিৎদিত গণরিয়া অথবা প্রদাহ 'ন্তদ্ধাবিত হইলে যে রোগ জন্মে 

স্পঞ্জ! তাহার বিশেষ ওষধ। অগ্ুকোব ও অওকোষরজ্জুতে 
চান্পিভ কলা ল্ঞাস নিস্শেঅ ওন্কাল্লে দল্না 
যাহা শরীরচালনা ও বস্ত্রসস্পশে বদ্ধিত হয়, স্পগ্ডিগজাল শপলেে 

ভ্ঞান্ডান্ডে শাল্ম্্ ও হহসাাতেষল্নিস্্ প্রযোজ্য | 

৫1 ফয়ারকাম্ এমিডাম (121007104ঘ07 2010910)1 

সাপ্রালঞ। শীল 1- হাইড্রক্ুয়রিক এসিড। 
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ভঞ্পল্স্্ £--প্রাতঃকালে ; বিশ্রামাবস্থায়; উত্থান করিতে; 

দণ্ডায়মানাবস্থায়। উপবেশনাবস্থা অপেক্ষা দঙ্ডায়মানাবস্থায় ভাল থাকে । 

ভঞ্পম্শন্ম £--শরীরচালনায় ; ভ্রমণাবস্থায় | 

নন্দন 1 কার্যাপূরক-_কোকা, সিলিক। 

যাহার পরে প্রযোজ্য-__মগ্তপায়ীদিগের উদরি রোগে আর্সের, হিপ- 
সম্বিরোগে কেলি কার, স্পর্শীসহিষ্ণ দন্তরোগের চিকিৎসায় কফিয়া 'ও 

্যাফির ; অস্থিরোগে সিলিক ও সিক্ফাইটামের ; গলগণ্ডরোগে স্পঞ্জিয়ার ৷ 

অুলন্নীজস শপ্র 1 এন ক্রু, আর্স, বোরাকৃন্, বরিক এসি, 
ক্যান্কে ক।, কাক্কে ফম্, কেলি ফন্, মার্ক, সিলিক ও সাল্ফার। 

সাঞ্বালঞ ভ্রিল্লা 4 প্রধানতঃ পরিপোষণ যন্ত্রগুলই ফ্রুয়রিন্ 

দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে । গ্রন্থি ও অস্থিউপাদানে ইহা যে ক্রিয়! 

প্রকাশ করে তাহ পুষ্টিহানি জন্য রোগসহ তুঁলনীয়। 

লক্ষণ । 

স্মন্ম 1 অসাধারণ মানসিক উৎফুল্লতা ; কিছুতেই ভীত হয় ন! 

এবং আপনাতে আপনি আনন্দিত থাকে । মানদিক' উৎকণ্ঠা প্রবণত|) 

আশঙ্কান্িত। 

মত্ত 1_ ললাটপার্থে, অভ্যন্তর হইতে বহিম্ধীন প্রবল 

চাপবৎ বেদনা । মন্তকপশ্চাতে জড়ভাব এবং চাপ। কেশের স্থলন। 

মন্তকাস্থির, বিশেষতঃ ললাটপার্স্থ ক্ষত। মস্তকাস্থিনিচয়ের সংযোগ- 

রেখ বাহির বেদন। | 

লুীক্ কি গ্রীষ্ম কালের অত্যধিক তাপ, কি শীত খতুর 
অতিশয় শীত কিছুতেই রোগী পেশীশ্রমে ক্লান্ত হয় না। বলক্ষয়। 

রোগী যে পার্খ চাপিয়া শয়ন করে না তাহাতে ঝিন্ঝিনি ধরার 

অনুষ্ভৃতি। 



ক্ুয়রিকাম্ এনিডাম্। ৬৯ 

সু্খন্৩লন /- শুষ্ক, শন্কীবৃত এবং অত্যন্ত চুলকণাযুক্ত 

দপ্ধপীড়কা। লনা ও মুখের ত্বকে পুষসঞ্চারশীল গুটিক।) 
শৈশবোপদংশ। 

চস্ঞ্রু 1-অনুভূতি যেন সবলে চক্ষুপুট উনুক্ত রহিয়াছে 

এবং তদুপরি পরিষ্কার বায়ু বহিতেছে। চক্ষুতে বালুক থাকার 

অন্ভভৃতি। 

ন্ুর্ণা _ উভয় কর্ণাভ্ন্তরে অসহনীয় চুলকণ|। 

সলানিকা।- বাবধুক্ত সর্দি । নাসিক! লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং 

প্রদাহবুক্ত । ৃ 

স্ুহখগহ্ল /-দন্তে তাপের অনুভূতি । মুখলালার বুদ্ধি। 

প্রাতঃকালে মুখ এবং দ্র শ্লেম্মাজড়িত থাকে । দস্তে দ্রুত ক্ষত জন্মে। 

জিহবায় গভীর, প্রশস্ত ও তাহার চতুর্দিকে ব্যাপকতাবিশিষ্ট বিদারণ, 

মধ্যস্থলে গভীর এবং পচাটে দৃগ্তের ক্ষত। 
গল্নাভ্যভ্ুল্ 1__শৈত্যে গলদেশ বিশেষরূপ অসহিষু সামান্য 

শৈত্যসংস্পর্শেই তাহার প্রদাহ এবং বেদনার বৃদ্ধি, তজ্জন্ত গেলার 

বাধা জন্মে ।' গলদেশে সঙ্কোঁচন হওয়ায় গিলিতে কষ্ট; প্রাতঃকালে গল৷ 

খাকর দ্িলে'রক্তমিশ্রিত শ্লেম্বা উঠে । 

আছসাম্পল /- ক্ষুধার আতিশয্য থাকে কিন্তু অল্লাহারেই তৃপ্তি 

জন্মে। পিপাঁপায় ন্নিগ্ধকর পানীয়ে লালসা । বারম্বার উদ্গার__ 

শারীরিক তাপ ও বিবমিষা! এবং আহারের সামান্য দোষেই পিভ্তবমন 

এবং পেট কামড়াইয়া উদরাঁময়। আমাশয় দেশে পূর্ণতা ও চাপ। 
নিয়মিত আহারের ব্যবধান কালমধ্যে আমাশয়ে গুরুত্ব বোধ। 

ভল্কিল্র ;- পুনঃপুনঃ বাতকর্ম ও উদগারে শাস্তিবোধ। উদরের 

অত্যন্ত আততাবস্থা ও জলশোথ জন্য স্ফীতি। 

মল ;- কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় পুনঃপুন: কঠিন মলত্যাগ । 



৭৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

স্ুভ্র অন্দর পাতলা রঙ্গের মূত্রের নির্বাধ ত্যাগে শান্তিবোধ । 

মূক্রত্যাগ কালে ও তাহার পরে মুত্রস্থণীতে অসহা জালা । 

পু ভক্মন্সেত্রিক্রজ £-রজনীতে কামেচ্ছার বুদ্ধি হওয়ায় 

প্রচণ্ড লিঙ্গোথান ঘটে । রমণকালে অতাধিক উপভোগানন্দ ও স্ুুখান্র- 

ভূতি। বিলম্ব, কিন্ত অবাধ রেতঃক্ষরণের পরে কোন প্রকার অস্বস্তি 

বোধ হয় না। 

আ্রীত্ুন্নেত্ডিজস তু অতি শীপ্রাগত ; অতি প্রচুর ; আব 
ঘন এবং জমাট বাধা । শ্বেতপ্রদর তীব্র ও কও্য়নকর  স্তনাগ্র চুণকায়, 

টাটায় ও ফাটিয়া! যায়। | 

ভদ্ল ভ্্* 4-দক্ষিণ স্ন্ধলন্ধিতি বেদনা হইলে অস্গুণি পথ্যপ্ত 
বিস্তৃত হয় এবং বোধ হয় যেন তথা হইতে নিম্মভিমুখে বাদু বহিয়া 

যাইতেছে। বাম তর্জনীতে বেদনা) সমুদয় অন্গুলিরই অভ্যান্তর পার 
বেদনাধুক্ত থাকে । হস্তের বৃদ্ধান্্ষ্ঠের নখের অধস্থ গ্রদাহযুক্ত প্রদেশের 

কোষময় উপাদানে গৌজ কুটিয়া। থাঁকাঁর অন্তভৃতি, স্পর্শ করিলে তস্তে 

দ্প্দ্রপানি বেদন1, এই বেদণ। বৃদ্ধাঙ্গণির অগ্রভাগে অধিকতর থাকে; 

সম্পূর্ণ হস্ত ফুণিয়! যায়, তপ্ত হয় ও পাকে ; আভঙ্লেঞ্ঞাড়া হাল 
ন্খাদি ভঙ্গ প্রবণ | | 

ন্নিক্ষাভচ্ (উদর পর্যাপ্ত শোথবৎ স্টীতি। পদতলে জ্বাপাধুক্ত 

চুলকনা; পদ উষ্ণ থাকে ও জ্বাণা করে। পদান্থুলি মধ্য স্থানে 

ক্ষতভাব। পায়ের কড়৷ টাটায় । শিরা প্রসারিত। 

জল 1- সমস্ত গাত্রে তাপ এবং বিবম্ষি। অপরাহে প্রচুর 

অশ্র ও দুর্গন্ধ ঘন্ম। 

শীদম্পহক ভল্ঞ - ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়। ধর্তব্য 

কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তবে বৃদ্ধ এবং অকালবুদ্ধদিগের রোগে এবং 

অস্থি-রোগের মধো দীর্ঘাস্থ্ির ক্ষত এবং ধ্বংস বা নিক্রোসিন রোগে অন্যান্ত 



ফ্লুম্বরিকাম্ এসিডাম্। ৭১ 

$ষধের মধো ফ্ুয়রিক এদিডের প্রতি আমাদিগের মনোযোগ বিশেষ- 

রূপে আকৃষ্ট হয়। 

চিকৎুস।। 

চকে লীনলী ক্ষত আা ০ডন্লীল্ল ক্িস্ভ,লা। 4 

ক্লুঅল্িক এসিডে দস্তের নালীক্ষত হইতে রক্তসংঘুক্ত ও 
লবণাক্ত পচাটে স্বাদের পুয়-আঁবে সুখের অন্ঠি বিশ্বাদ জন্মে এবং ক্রমে 

ক্রমে শরীর ভীর্ণ হইতে থাকে | এ রোগে ্যাক্ছকেজিলসা জু 
ল্িলিক্কী ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকারী বলিয়া বিবেচিত । |] 

অন্্িক্ষতভ আলা ০ককলিভ্ক. আল. €লান্স্ 17 অস্থি, 
বিশেষতঃ দাঁঘাস্থি হইতে তার, ক্ষতকর, আব হঈলে জুহি 

ঞনিড্ভ প্রবোজ্য । ইত ললাটপার্স্থ শঙ্ঘাস্থি বা টেম্পরেল বোন 

এবং শঙ্ঘান্থির চুঢ়ক প্রবদ্ধন বা ম্যাষ্ইইড প্রসেসের ক্ষত রোগেও উপকার 
করিয়া থাকে । ইহাতে পধ্যায়ক্রমিক ভাবে জালাঘুক্ত বেদনা এবং 

পাতলা ক্ষতকর তীর শ্রাব হয়। উপদংশ অথবা পারদের অপবাবহার- 

ঘটিত অস্থিক্ষত ৫তগের পক্ষে? ইহা অন্ততম ফলপ্রদ ওষধ। ্লিকিন- 

লিজা পরে ইভা বিশেষ ফলদাক এবং শৈত্য প্রয়োগে ইহার 

রোগের হাঁস ও চ্লিভিনিক্কেক্র রোগের বুদ্ধি উভয়ের 'প্রভেদ প্রতিপন্ন 

করে। স্থণ বিশেষে, বিশেষতঃ অস্থির অর্বদ সভ ক্ষত থাকিলে 

্যালত্কেলিআা ভ্,অলিকাই শ্রে্ঠ ওধধ। ফলতঃ ক্ষত 

থাকুক বা ন1 থাকুক ব্যালে ক, জহ্িিজ্ঙ্দেকল বিশেষ 
গুঁধধ বলিয়া পরিগণিত। ভ্ুুঅল্লিক্ক এটি সাইইনিন- 
নিলা অপব্যবহারের কৃফণ নষ্ট করে। 

শ্পিলাও্রসান্রপ হা তিভ্রিক্ষোত্ত ০ ইন্ম্স্ 
ভকউ,ল লা নিভ্ভাস +-ভ্অভ্রিক এসিডে *পরী- 



ণ২ হোঁমিওপ]াথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ক্ষায় শিরা-গ্রসারণ জন্মিয়াছিল। অতএব ইহা এঁ রোগ আরোগ্য করিতে 

পারে বলিয়। আশ! করা যায়। জটুল প্রকৃত পক্ষে কোন রোগশ্রেণীতুক্ত 

হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহ! আঁজন্মস্ূঁত, ন্বাভাবিক ও স্থপবিশেষে 

দৃহ্বতঃ শারীরিক চিহ্নমাত্র। শ্রুত হওয়া যায়, ইহাও অলিক 

ঞস্নিভ্ড প্রয়োগে আরোগ্য করা যায়। 

ক্বক্কল্লেপ- কু, 5 ক্ষতভাহ্ক লা নিক্কেভি ক্স 
শক্তি 1 জ্,অল্িক্ এজি. ত্বকে বিশেষ ক্রিয়। প্রকাশ 
করে। এজন নানাপ্রকার ত্বকরোগে ইহার প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 

ইহা দ্বারা ত্বকের কর্কশত৷ দূর হয়। সকল গাত্রে অবিশ্রান্ত ও অদম্য 
চুলকনির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট 'উষধ। তাপে বুদ্ধি ও শৈত্যে উপশম 

ইহার রোগের বিশিষ্টতা । ইহ! দ্বার ক্ষতের কলঙ্ক দূর হইতে পারে। 
উপদংশ রোগঘটিত টৌন্কক্লোগ বা এ্রলশ্পেস্িম্রা ইহ! দ্বারা 

আরোগ্য হয়; নখরোগেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। কেননা 

ইহার ক্রিয়ার কর্কশত|, ভঙ্গ প্রবণতা, বিবর্ণ প্রভৃতি নানাপ্রকার নখ- 
বিকার উৎপন্ন হইয়! থাকে | 



লেকচার ৫৩ (1750দাাহাতা এ), 

এলুমিন৷ (45101010201 

আতিন্নান্স +-এলুমিনিয়াম্ উ্রাইতাইড্রেট। আঙ্জিলা পিয়ুর!। 
পিযোর ক্লে। 

কোপ 4টি টুরেষণ। 
ভঞ্পচ্জ্জ 1 শীতল বাযুতে ; শীত খহতে ; উপবেশনাবস্থায়; 

(79:৪0 ) আলু ভক্ষণে ; ক্কাথ ভক্ষণে ) পর্যায়ক্রমিক দিবসে ; অমাবস্তা | 

ও পুশিমাতিথিতে | 

উঞ্পম্প্হম নল গ্রীষ্মে; উষ্ত বস্তু পানে; আহারকালে 

( সোরি)) আদর দিবসে ( কষ্ি)। 

হনব 1 _এলুমিনার কার্যপ্রতিষেধক- ত্রায়, ক্যাম্ষর, ক্যাম, 

ইপিক।। 

এলুমিন। যাহার কাধ্যপ্রতিষেধক-_লেড ক্রিয়াঘটিত (মীনকবিষ ঘটিত) 

রোগের । 2০ 

কান্যপুরক-_ব্রায়র | 

যাহার পরে গ্রবোজা-ত্রায়, ল্যাকেদি এবং সল্ফারের | 

যে রোগের তরুণাবস্থায় বায়, অবস্থা বিশেষে তাহার পুরাতন 

অবস্থায় এলুমিনা প্রযোজ্য । 

কুভ্নন্টীজ শ-বঞ্র ;--অরাম্, ব্যার| ক, কষ্টি, ফেরাম, গ্র্যাফা, 

কেলি কা, ম্যাগ্রে কা, মার্ক, নেট মি, নাক ভ, ফদ্, প্লাম্থাম্, রাস্, 

দিলিক, সাল্ফ, জিঙ্ক । 

সাপ্রান্রপ ক্রিস 1- এলুমিনা সাক্ষাৎভাবে গতিপ্রদ ন্নায়ুমণ্ডল 
আক্রমণ করায় অঙ্গবিশেষের পক্ষাঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন হয়। ফন্তুতঃ 



৭8 হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

শ্রৈষ্মিকবিল্লিতে ইহার নির্ব্বাচিত ক্রিয়াসন্বন্ধ অধিকতর (56০10 

৪০101 ) থাঁকায় ইহ] শ্রম্মিক বঝিল্লিতে, বিশেষতঃ তাহার আন্তিক 

ংশে এবং যোনিপ্রদেশে গভীরতর ক্রিয়া প্রকাশ করে। শ্রৈম্মিক 

ঝিল্িতে উপরি উক্ত ক্রিয়ার ফলে তাহার কথঞ্চিৎ উত্তেজনা, আবাভাব 

এবং অত্যন্ত শুষ্কতা উপস্থিত হয়। 

লক্ষণ । 

হন 1 মনোমধ্যে উৎকঠার ভাব; মানসিক অশান্তি জন্মিলে 

রোগী বোধ করে যেন কোন ঢরক্ষাধ্য করিয়াছে । পরিবর্তনশীল 

মনোভাব, কখন সাহপসিকতা কখন ভীরুতা । রোগী খিট খিট করে 

এবং নাকিস্থরে ক্রন্দন করে; একগুয়ে ও বিষগ্র-চিত্ত; 'আশ্ত অমঙ্গল 

বিষয়ক ভীতি । 

কাকু 1-অতাধিক মুচ্ছার ভাব এবং ক্লান্তি, রোগী শয়ন 
করিতে বাধা ৷ সহজেই সন্দি লাগে । কঠিন রোগের ভোগাস্তে যেরূপ হয়, 

রোগী তন্রপ ধীরে ধীরে ও কীাপিতে কাপিতে চলে। শরীরের ঈষৎ 

কম্পান্সিত অলসভাব ও দুর্বলত। । মেরুমজ্জারোগে “পক্ষাঘীত ; রোগী 

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিতে পারে না। 

চমু 1 বক্রদৃষ্টি । চক্ষু হইতে জলম্াব। চক্ষুতে চাপ ও জালা । 

দষ্টিমালিগ্ত ; চক্ষু ণটদ্বয়ের কোন অংশ পরস্পর জুড়িয়া যাইবে বলিয়া রোগী 

বারম্বার চক্ষু মুছিতে বাধ্য । চক্ষু-কোণ বা ক্যান্তাই ও চক্ষুপুটে চুলকনা। 

প্রাতঃকালে আলোকাতস্ক | জাগরিত হইলে চক্ষু জুড়িয়া থাকে ; উন্মীলিত 

করিলে আলোকাতঙ্ক জন্মে 9 চক্ষু জালা করে। চক্ষুপত্র স্ুলত৷ প্রাপ্ত ; 

তাহা শুষ্ক থাকে এবং জ্বালা করে। 

সাস্িককা 1-নাদারন্ধের বিভাজক উপাস্থির স্ফীতি, রক্তিম এবং 
স্পর্শে বেদনা । বাম নাসাপুটের স্ফীতি এবং কাঠিন্ত ; নাসাগ্র বিদীর্ণ ও 



এলুমিনা। ৭৫ 

নাসারন্ধ, ক্ষতযুক্ত এবং বুদ্ধ । পুরাতন সদ্দি থাকায় নাসারন্ধ্' খুিবুক্ত ও 

"তাহাতে ক্ষতভাব। ঘন ও হরিদ্রাভ শ্লেম্মার আব। 

স্রীসহজ্জ্র 1--অবিশ্রান্ত খ্াযাক্ খাক্ শবের শু কাদসি হওয়ায় 

বমন ৪ শ্বাসরোধ । স্বরযন্ত্ের উত্তেজনা বশতঃ কামি। বোধ যেন 

স্বর্যন্ধে অন্ট। ভাবে শ্রেম্ম। লাগিয়া আছে, গলা খাকর দিলেও স্থলিত 

হয়না। শাই শাই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে । ভাগরিত হইলে স্বরন্ত্ে 

কাচাভাব : হঠাৎ সম্পূর্ন স্বরলোপ | সন্ধযাকালে এবং রজনীতে, বিশেষতঃ 

প্রাতঃকালে স্বরভক্গ ৷ নাকি স্বর। স্বর কর্কশ এবং স্থল। গলার শুষ্ত1 

বশতঃ রজনাতে সুক্ষ কাসি। কাপিলে অনেক শ্রেম্মা উঠে রজনীতে 

বক্ষে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনার বৃদ্ধি। 

স্ুখখগহ্বল 4- দন্ত শিথিল ও প্রলম্বিত বোধ । মুখে ক্ষত থাকে । 

দন্তমাড়ির স্ফীত ও রক্তআব। মুখলালার বুদ্ধি হইলেও মুখ শু 

বোধ। 

গীননাভ্ডযভুহ্ £--গলদেশ লোহিতাভ। গলাভ্যন্তরে অত্যন্ত 

শুভ, সন্ধ্যাকাণে বারম্বার গল। পরিষ্কার করিবার প্রণুত্তি। গলাভ্যস্তরে 

স্থক্মাগ্র কাঠখণ্ড "থাকার অনুভূতি এবং খাগ্ধ দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে 

গণনিয়স্থ অল্গনাণী হইতে আমাশয় পর্যান্ত সম্কৃচিত বোধ। গলাভ্যস্তরে 

কোন বস্তথগ্ডের চাপের অনুভূতির সহিত ক্ষতভাব, কর্কশত], শুষ্কতা 

এবং অবদারণ ও চাছাভাব জন্মে । 

আনাস /--সম্পূর্ণ ক্ষুধাহানি; বাদহীনতা; মাংসে দ্বণা; 

শ্বেতমারমর বস্ত, চা খড়ি, অঙ্গার এবং অগ্ঠান্ত অপরিপাচা বস্তু আহার 

করিবার ইচ্ছা । বিবমিষায় মুচ্ছার ভাব এবং প্রাতঃকালে বিবমিষা হইলে 

শিরোধূর্ণন। আমাশয় জাল করে । অল্নে'দ্গার উঠে ও বুক জ্বাল করে। 

আমাশয়ে সঞ্ষোচন এবং মোচড়ানি হইলে তাহ। অন্ননালী দ্বারা গলদেশ 

পর্যাস্ত বিস্তৃত হয়। পে 



ণ৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

উদর /--উদরাধান। উদরের গোল ছিদ্র প্রদেশে ( [5210।) 

০ 4১040101051 008) খোচাধুক্ত চাপ হওয়ায় অন্ত্বৃদ্ধি রোগের 

€13511018 ) উপলব্ধি জন্মে । 

সন এব লা £-বোধ যেন সরলান্বে পক্ষাঘাত 

হইয়াছে । অতাল্প, কঠিন মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে চাপ ও অবদারণ 

ভাবের অনুভূতি । তরল মলত্যাগকালে সরলান্ত্রের কুন্থন। সরলান্ত্রের 

ক্রিয়াবসাদ ঘটায় কোমল মলত্যাগেও অত্যন্ত বেগের আবশ্তকতা জন্মে। 

আঁধক বির সঞ্চয় না হইলে মলত্যাগের হচ্ছা য় না এবং তাহার 

ক্ষমতাও থাকে না। মলত্যাগান্তে মণদ্বারে হাজাভাব জন্মে, সরলান্ 
আকুঞ্চিত এবং মণদ্বার সন্কৃচিত। ছাগলের নাদির সায় কঠিন ও গিট 

গিট মণত্যাগ কালে সরলান্বে কর্তনবতৎ বেদন। এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার 

হইতে রক্ত জ্রাব। অত্যল্প কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয়। স্তগ্পায়ী 

শিশুর কোঠবদ্ধ। 

হজ অল 4__মলত্যাগের বেগ দেওয়! কালে প্রস্রাব হয়, অথবা 

অত্যন্ত বেগ না দিলে প্রন্নাৰ হয় না। মৃত্রস্থালীতে এবং জননেন্দ্িয়ে 

হুর্বলতার অন্ভূতি | নর 

স্রীভকমতনভিদ্রিজ 4- প্রচুর, স্বচ্ছ এবং তীত্র শ্বেতপ্রদর দিবসে 

স্রোত বহিয়া পদ পধ্যন্ত যায়। তার ও হাজাকর শ্বেতপ্ররে জননেক্রিয় 

জ্বালা করে; জননেক্দ্িযদেশে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মিণে চলিতে কষ্ট এবং 

শীতল জলে ধৌত করিলে উপশম বোধ। খতরত্রাবের পর শারীরিক 

ও মানপিক ছূর্বলত। । 

লীলা! ওও পরুন - গ্রীবার বাম পারের গ্রন্থি স্কীত। পৃষ্ঠ এবং 
কটিতে স্বৃষ্টবং বেদনা । গ্রে 2লদলা হইলেন জার ভুম্ম 

তন্ন ন্নিক্ কশ্পেন্কান্িল্ দি কল্লিসা ভগ 

তন্বী এ৩ প্রান্রিভড হইছে 4 



এলুমিনা । ৭৭ 

ভহ্ছভ্রভ্যত্্ক (1 সন্ধিতে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন তাহ। 

চাপিয়া তাহার পরিসর স্বল্পতর কর! হইতেছে। 

উদ্জণভ্ক 1 স্বন্ধদেশে, বিশেষতঃ হস্ত উত্তোণন করিলে, বেদন] 

হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে মোচড় লাগিয়াছে। হস্তা্ুলি ও নখের 

নিষ্নে চর্বণবৎ বেদনার অনুভূতি । 

ন্নিক্ীভ্চ /- সন্ধাকালে ন্বিল্ীশ্ক্ে জভ্ভিক্ত ওজর 

ভকশ্চিতুল €ল্রাগী ক্ষুষ্টে ভান্ডা লালন্না কুল্িতে 

স্পাত্রে” চিনা ঙ্মজ উিলে ও ন্িজা সড্ডিত্ে 

লাঞ্জ্য ভসত লা ০দহ্খিভা এনহু দিল্লসে ভিন, 

চুভিনত্ শীতে লা 1 কশেরুকা মজ্জার ক্ষয়। উপবেশনাবস্থায় 

নিতম্বের ঝিন্বিনি এবং জজ্ঘার অত্যধিক ক্লান্তি। উরু এবং জজ্ঘায় 
অধিককালস্থায়ী খল্লীর শ্ঠায় আততভাব নিয়াভিমুখে বিস্তত । জান্বসন্ধিতে 

কম্প, জজ্ঘার পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ খল্লী অর্থাৎ খালধরা । স্পদক- 

নিক্ষেপ কল্িলে এদলতভভলেনে তদম্বাসস €লাও্র 

ক্র এহান্ন ভ্ান্তা শভভীত্বর ০কীস্ল ও স্ক্্রীতভ 
ক্রউজ ছে 1" * 

জুল 1শযার তাপে বিশেষতঃ শরীর গরম হইলে, সম্পূর্ণ শরীরে 

অসমনীয় চুলকনা. চুলকাইয়া রোগী রক্ত বাহির করে, পরে চুপকান স্থানে 

বেদনা । এরপাবস্থায় কোষ্ঠবন্ধ বিশেষ রূপে বর্তমান থাকে । 

প্রদর্শক লক্ষণ। 

স্শীভিলা একহ্ডাক্লা” শ্পীর্ন ও শুওক্ষল্লাক্স ল্যক্তিক্র 
অথব ল্্দ্দ লস জাগি 1 খলুমিনার রোগের সাধারণ 

প্রদর্শক লক্ষণ অতীব বিরল। তথাপি উপরি উক্ত শরীরাকারবিশিষ্ট 

এবং বুদ্ধ ব্যক্তিদিগের রোগ হইলে ইহার প্রাতি আমাদিগের» দৃষ্টি 
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আকধিত হয়। শরীরাকার বিষয়ে ইহাকে নাক্স্ ভ প্রততি এবং 

বয়স খিষয়ে ইহাকে এন্ব। গ্রিসিয়া হইতে যত্রুপূর্ববক প্রভেদ করা 
আব্্তক। 

ইন্জিন িভিলল শুওক্ুত্ভা। ও নুতল্াাপ্বিক আত 

জ্কম্ধা্ল ভাল ।-ইহা এলুমিনা রোগের সাধারণ প্রদর্শক মধ্যে 

গণ্য । শুষ্ক কাদি, কোষ্টবদ্ধ ও অজীণ প্রভৃতি এলুমিনাচিকিৎস্ত থে 

কোন রোগে উপস্থিত থাকিয়া এনলুমিনা প্রদর্শন করে। এস্থলে 

অনেকাংশে ইহ! ব্রায়নিয়। সহ তুলনীয় । 

 সলভ্যাকগেক্র তব তেকশুজআা। ভিজ অত্র 
ভ্যাঙগগ ক্ব্সান্স ক্ষমভ্ডাতীন্মত্ভ1 1 ইহাও এনুমিনা রোগের 
প্রদর্শক বণিয়া গণ্য করা! যায়) কেননা! ইহার অধিকাংশ রোগে এ 

লক্ষণ উপস্থিত থাকে । অন্ত কোন ওষধে একপ পক্ষণ বিরল। 

চিকিস। | 

সানি বিকাল লিন্াতেতীল্যভুভভড 5 শুভ 

ল্বাক্সু লাগ /-ঞল্সুনসিলা। ব্প।গী মাত্রই *কথঞ্চিৎ বিষণচিন্ত। 
উপরি উক্ত বিষগ্রতার লক্ষণনিচয় অতি বদ্ধিত হওয়ায়) €রাগী খাতুল 

প্রায় হইয়। উঠিলে রোগীকে বিষঞ্বাধুগ্রস্ত বা বিষাদোন্মন্ত বল! 
যায়। এ্রল্লুন্সিনা হল্লালীল্ল ক্রোধন ও খিটখিটে স্বভাবে ইহা! 
লাক্স. ভ সহ, মানসিক অবসাদ ও ক্রন্দন গ্রথণত। থাকায় ইহ! 

সাললস্ষ সহ; এবং নিদ্রাঙ্গে উপরি উক্ত মানসিক অবসাদের বৃদ্ধি 

হওয়ার ইহা ল্াক্কেস্নিল৬ শাল্স* এবং নিনম্পিজআ প্রভৃতি 
সহ তুলনীয়। কখন কখন ব্ক্যান্ষকে বা ও আন্মভ্ডিন্ন 
প্রশ্ভতি ওষধের স্ঠায় রোগী বাতুল হইবে বলিয়া ভীত হওয়ার মানসিক 

অশান্তি ভোগ করিতে থাকে । রক্ত অথবা ছুরিক1 কিম্বা সেইরূপ 
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কোন বস্তু দেখিলে ইহার €০লম্সনাজ্তু রোগগ্রস্ত রোগীর আত্মহত্য। 
' করার প্রবৃত্তি জন্মে । 

হলাক্ষোস্ভিল এটাল্ুদি বা কশ্পেলক। 

মভভলনল হ্বল্স 1-লোকোমটর এটাকৃসিরোগ চিকিৎসার প্রধান- 

তম ওষধ আআতেল্উভাহ্ম মাহ 1 ন্িিল্ষেভিনি হইতে এল 
নিম্ন প্রায় কোন অংশেই নুন নহে। বিছ্বাচ্চমকবৎ বেদনা তারথেগে 
পুষ্ঠ ও উদর ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ যাওয়া, জঙ্বায় কীটবিচরণবৎ অনুভূতি, 
অঙ্গের বিন্ ঝিনি, মুখ যেন মাকড়সার জালে আবৃত থাকার অনুভূতি 

অথবা ভাহার উপরে ডিম্বের সুত্রাংশের গ্রলেপ শুষ্ক হইয়৷ লাগিয়া থাক। 
বোধ এবং পৃগ ৪ নিম্নঙগ পক্ষণ বর্ণনে বণিত অগ্ঠান্ত লক্ষণ দ্বার ইহাকে 

অগ্ঠান্ত গুষধধ হৃহতে এভেদ করা বায়। এ রোগে ভাং বনিং হসেন 

প্রথমে ইহাই 'এয়োগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন এবং তদবধি 

ইভা হহার নাম রক্ষা] করিয়া! আসিতেছে । 

লাস বা ০েভ্লীল কিল লা ক্ষ্যাউাল্ 1 
শিশুদিগের নাদিকার সদ্দিরোগে এল্লুন্ষি্নী উপকারী। নাসিকা শুক 
থাকে এবং তাহাপ্র শ্নৈম্সিক বিল্লির উপরে মামড়ি জন্মে। কখন ঝা 

নাসকামধো শ্ঘন, আটাল ও পীতবণ্ শ্রেম্ম। সঞ্চিত হওয়ায় কণ্ঠে তাহা 

বিদুরিত করা যায়। 
লা বা হীক্ষ 1-শুষক ও আক্ষেপযুক্ত কাসিতে এজন 

' সিন্মা উপকারাঁ। প্রাতঃকালে কাসি উপস্থিত হয়। রোগা কাগিয়া 

কাসিয়। যে পর্যাপ্ত শ্লৈষ্মিক বিল্লি সহ কঠিন ভাবে সংলগ্, অল্প পরিমাণ 

গয়ার স্বপিত করিয়া নি্াত করিতে না পারে, সে পধ্যন্ত কাসির নিবৃভি 

হয়না। শ্বঙগাস্নি উঠিলে কিয়ংকালের জন্ত উপশম থাকে । 
গললল্ষতড আা ০নোলল ৫ 4 প্রলুম্সিমাল গণক্ষত 

রোগে গলাভ্যশুরের শ্লৈক্সিক ঝিলি শিথিলতা! প্রাপ্ত হয়। গলদেশ প্রোর 
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লোহিত থাকে এবং উপজিহ্ব! বা আলাজিব ঝুলিয়া পড়ে । প্রাতঃকালে 

স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় এবং গলাধঃকরণ চেষ্টায় বোধ হয় যে গলদেশে 

কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে । হিঞ্পাল্রগ আেিক্ভীহম লাউ এবং লাউই 

এ্রন্নিত্ডিও গলায় কাট বেঁধার অনুভূতি থাকে । গ্রীলদে্পেন্ 

শুগক্ষত্ভা ইহার একটি পরিস্দুট লক্ষণ; গলদেশ চক চক করে; 

ল্লান্ভিম্ম্যা্তন.০সাল্র ৫ এটি ঝ| পাদড়িদিগের গলক্ষত রোগে 
এইরূপ লক্ষণ দুষ্ট হইয়া থাকে । 

স্বালুত্ ভ- বক্তা এবং ধম 9 মগ্যপায়ীদিগের পুরাতন 

গলক্ষত রোগে ইহাঁ উপকারী । গলদেশের শ্রৈচ্মিক বিল্লির কোষগ্রন্থি 

নিচয়ের (17717509105 0091110105 ) কাচা বা অবদারণভাব ও গলার চাছাবৎ 

অনুভূতি জন্মে। কোষগ্রন্থির ক্ষয় বশতঃ গলার স্থানে স্থানে শুন 

কলঙ্ক । ট্টার্ণাম বুকাস্থির উর্ধাস্থ কোটরস্থানে স্পর্শাসহিষুবেদন! 

থাকে ও শু কাগি হয়। 

এক্কল্রীন্য স্র্- গলমধ্য শুষ্ক, লোহিত ও প্রদাহযুক্ত থাকে 
এবং বেদনা! করে । ইহ গায়ক বক্তাদিগের রোগে উপকারী । 

€ভ্ুলস্িম্সিজাঁম্ _গলগহ্বর ([807০63-)' শুষ্ষ, উত্তেজিত 
এবং জালাুক্ত থাকে ; টন্সিলগ্রন্থির গ্রদাহ। 

জতঙ্গীর্শল্লোপ বা ডিস্সেস্ চিজ 1 আমাশয় হইতে 

পরিপাক রসাদির শব না হইলে আমাশয়ের শুষ্কতা হওয়ায় এল্নু- 

দিলাল্র অজীর্ণ রোগ জন্মে। এস্থলে ইহা ক্রাঅন্নিজান্র 

তুল্য। প্রভেদ এই যে এল্পুচ্িনাজস আহার কালে অন্ননালী বাহিয়া 

সঙ্কোচনের অনুভূতি, আলু (৮০০৪৪) আহারে ক্রাঙ্গেন্র 

নহি মাংসাহারে ঘ্বণা এবং চা খড়ি প্রভৃতি অপরিপাচ্য বস্ততে প্রবল 

লিপ্সার ভ্রাম্ন্নিস্সীতভি অভাব থাকে | যকৃৎ ম্পর্শাসহিষু। এবং 

ক্র স্তায় তাহাতে সুচীবেধবৎ বেদনা! । কোষ্ঠবন্ধ এবং অর্শ। 
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শদলল্লোপ-ছজ্লড ্নিলিক আলা সীসক্ষস্পুল ৪ 
0ক্ষাউনছ 5 জর্ণ /-_অন্ত্পথের শুক্ষতানিবন্ধন কোষ্টবদ্ধের ওষধ- 

মধ্যে ঞল্নুচ্িন্ন। সর্ধপ্রধান স্থান অধিকার করে। সরলান্বের শক্তি- 

হীনত্| বশত: তাভার অন্তলোম (1১515051610) ক্রিয়া ছুর্বল থাকায় 

এজুন্িলা। রোগী কোমল বিষ্ঠাও কষ্টে ত্যাগ করে । মলত্যাগের বেগ- 

মাত্রও হয় না। বিষ্ঠা কখন শক্ত, ছাগলের নাদির স্তায়, কখন কোমল 

থাকে । শিশুরিগের কোষ্ঠবদ্ধে সারলান্থ শুষ্ক ও প্রদাহযুক্ত থাকিলে এবং 

মলদ্বারসন্নিহিত স্থান হইতে রক্ত পড়িলে ইহ। আমাদিগের প্রধান সম্বল ৷ 

জা এবং এজলুস্িনলা। উভয়েই সরলান্ব শুষ্ষ ও ক্রিয়াহীন থাকিলেও 

শেষোক্তের নিক্ষিযতার এতই আধিক্য যে কোমল ঝবিষ্ঠাও কষ্টে ত্যাগ 

হয়, মুখের শুষ্কতা ও জিহ্বার উত্তেজিত ভাব থাকে, এবং অনেক 

কৌোথানিতে খণ্ডাকারে মলত্যাগ হইয়৷ ইহাকে জ্রাক্ম এবং অন্তান্ত তুল্য 
টিষধ হইতে প্রভেদিত করে । 

উপরিউক্তরূপ কোঠবদ্ধের রোগীর অর্শ জালা করিলে ও সিক্ত 

থাকিলে এল্নুনিনিলা। দ্বারা উপকার হয়। 

লেডকণিক অর্ধাৎ সীসক দ্বারা বিষাক্ত হওয়ায় উদ্রশুল জন্সিলে 

এল্নুনিনন1 তাহার অগ্ঠতম ওষধ। 

প্রন্হিন্োপ-ন্যন্লী লা লিস্ুনো। ।- গ্রন্থিরোগমধ্যে 
বাঘার চিকিৎসায় কখন কথন এঞল্সুন্সিন্না প্রযুক্ত হইয়া থাকে । গীতবর্ণ 

 পুয়স্বাব এখং মুন্রনালী বহিয়া, বিশেষতঃ মূত্রদ্ধার পশ্চাতের বিস্তৃত নালী 
স্থানে (110760৭ 10117811075 ), জালা ও চুলকনা থাকিলে যদি পুয়মেহ- 

জনিত বাঘা ভয়, তাহাতে এ্রল্ুচ্সিম্নী উপকারী। 

ল্ত্তুহীন্মভ্ডা 5 কুল্রন্িস. লা ম্সশুীওুল্লোগ ও 
ন্লিভি ওদ্ল 1 ঞাজ্লচ্সিন্া শোণিতের বিশেষ প্রকারের অপকর্ষ 

সাধন করিলে যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রক্তহীনতা ও মৃতপাওুরোগ 
শু 
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জন্মে। তাহার্দিগের খতুআব পরিমাণে অত্যন্ন 'ও ফেকামে থাকে এবং 

শ্লেট পেন্সিণ, চা খড়ি ও গৃহের দেয়ালের আস্তর প্রভৃতি অপাচ্য 

বস্তৃতে অত্যন্ত লালমা। জন্মে। মৃৎপাওরোগপ্রন্ত যুবতীগণ শ্বেতপ্রদর- 

রোগপ্রব্ণ হয়। ইহার অ্রাব স্বচ্ছ অথবা গীত বর্ণ ও দড়ি দড়ি 

থাকে। প্রভূত পরিমাণ এন্বমেন খা শ্বেতলালাপুণ আব, 

এতই প্র্ুর যে তোগী দণ্ডায়মান থাকিলে কখন কখন তাহা 

উরু প্রভৃতি অঙ্গ বাহিয়া পর্দ পর্যন্ত যায় । রোগ দিবসে বুদ্ধি পায়; 

এবং তাহার জানেন অনভ্যন্ড আাচুম্খ্য এল মিম্ান্তর 
প্রদর্শক । 

ব্রি /1-ঞল্ুুন্িম্না্র ক্রিয়ায় শ্রেম্সিকঝিলির হ্রায় 

ত্বকৃও শুষ্কত৷ ও কর্কশতা প্রাপ্প হয়। এই ক্রিয়ার ফলে ত্বকে শুষ্ক ও 

কক উদ্হেদ জান্মলে তাহা ফাটে এবং তাহা ইহতে কখন কথন 

রক্তশাবগ হহ্তে পারে । শধ্যায় দেহ গরম হইদে এইট সকল উদ্ভেদের 

অসহনীয় চলকন। ও জ্বালা বৃদ্ধি পার়। 



লেক্চার ৫৪ (750201517.) 

১। এমানয়াম্ কার্ববনিকাম। ২। এমনিয়াম্ কষ্টিকাম্। 
৩। এমনিয়াম্ মিউরিষেটি কাঁম্। 
31 এমনিয়াম্ ফস্ফরিকাম্। ৫ | এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্। 

»গ্ব্যশরারে এমনিঘাম্ সন্টগুপির মুণক্রিয়াখ্বিয়ে বিপক্ষণ এক 

'আছে। এমানরা-ধাতু বিশিষ্ট চাটি শরীরাকারাদি৪ প্রায় 

সমগ্রকার। হহারা সুনকায়, শিখিলশরীর, আনম্তপরতন্ত্র এবং পরি- 

শ্রমকাতর। পরিশ্রনহানত। নাপুসভ ও গাল্ফারেও দু হইয়া থাকে, 

কিন্ শপীরের আকার ও গঠনে হহার। সম্পূর্ণ পুথক। স্থুলকায় ও আলল্ 

পরতন্ব এমন ক্াক্রল্োলসীল্ল শরীরের কাণ্ডভাগ অতিরিক্ত 

বসাপুর্ণ ও স্থুন, পদ সামঞ্জগ্তহান বা শীনণ এবং জড়বৎ; এস্মন্ন 

হিউক্ত্রোলগী শরীরাকারে সম্পূর্ণ, স্বতন্বভাবাপন্ন। 

ইহারা সকলেই শোণিতের বিশ্লেষণাদি গ্রভৃত পরিবর্তন সাধিত 

কবে এবং শরারে শীতাদ বা স্কাভির গায় লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাতে মুখ, 

নাগিক1 এবং অন্তর হইতে শোণিতআাব ঘটে। পেশামগুলী কোনণ ও 

থস্থসে এবং শরীর জীর্ণ শান হইয়া যায়। 

এমন সণ্টাদ শ্ৈম্মিকঝিল্পতে অতি প্রবল প্রদাহ উপস্থিত 

করে। প্রথমে অতি মৃদ্ুভাবে তাহার স্ত্রপাত হইলে ক্রমে শ্রৈম্মিক ঝিল্লির 

উপত্বকের স্বথণন ও তাহাতে জালা আরম্ভ হয়। গ্রদ্দাহ অত্যধিক 

তাক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে প্রভূত উপত্বক্ স্থলিত হওয়ায় শ্রেম্মিকঝিলিতে 

জালাধুক্ত কাচাভাবের ক্ষত থাকিয়া যায়। শ্রেম্সিকঝিল্লিতে এমন- 

সণ্টের এবপ্িধ কাধ্য থাকায় ইহারা নাসিক, গলমধ্য, 'বরবনত 



৮৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

এবং কথঞ্চিতরূপে ফুসফুস্ প্রভৃতি শ্লৈচ্মিক বিল্লিদ্বারা আবৃত শরীরস্থানের 

রোগ চিকিৎসায় বিলক্ষণ প্রণংস। লাভ করিয়াছে । 

এমনিয়াম্-সস্টমাত্রই ত্বকে মৃদু প্রদাহ, লোহিত বর্ণ ও কথঞ্চিৎ 
স্কীতি উৎপন্ন করে। কিন্তু শীপ্রই তাহাঁতে উদ্ভেদ দেখা দেয়» 

এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সল্টের মধ্য কথঞ্চিৎ প্রভেদ দুষ্ট হইলেও গ্রথমে 
পুষুহীন ফুস্কুড়ি জন্মিলে ক্রমে তাহা রসবিষ্বিকায় ও অবশেষে ক্ষতে পরিণত 

হওয়া সকলেরই সাধারণ লক্ষণ বলিয়! জানিতে হইবে। 

_ এমনিয়াম্ কার্ক গ্রন্থিল স্নাযুমগুলে ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া হৃৎপিণ্ড ও 

ধমনীমগ্ডণের ক্ষণিক উত্তেজনা এবং প্রায় সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্রেরইে কথঞ্চিৎ 
ক্রিয়োত্তেজনা বুদ্ধ করে । হৃহা মস্তি আক্রমণ করে ন!। 

১। এমনিয়াম কার্বনিকাম্। 

শ্ীতিন্নীন্ম_সেক্কুই কার্বনেট্ অব. এমনিয় | 

সান্রাব্র লাল 1-স্মেলিং স্ট। স্তাল ভলাটাইল। 

উস্পচজ্স £-_আদ্র-শীতল বাঁতাসে ; সিক্ত পোণ্টিসে ; শরীর ধৌত 

করিতে ; খতুত্রাবকালে। 

ভ্উস্পম্পন্ম 1 উদর চাপিয়া শয়নে (এসেটিক এসি) ; বেদনাধক্ত- 

পার্শ্ব চাপিয় শয়নে ( পাল্স্); শুফ দিবসে । 

সম্বল £--এমন কার্ষের কারা গ্রতিষেধক-_আগ্রিকা, ক্যাম্ষর, 

হিপার, উদ্ভিজ্জান্ন, সাধারণ তৈল, (যেমন তিলের, বাদামের, জলপাই- 

য়ের তৈল) এবং ক্যাষ্টর অইল। ইহ যাহার কাধ্য প্রতিষেধক-_রাপ 

বিষের এবং কীটদংশনের। ইহ! ল্যাকেসিসের প্রতিযোগী ওঁষধ। ইহ 

প্রধানতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্থ আক্রমণ করে। 

ক্ুললন্ীম্ শহ্বপ্র 1--এপিস, এমন মিউ, বেল, ক্যাম্ষর, কেলি 

কাব্ধ, ল্যাকেদিস, হিপার সালফ, ফদ্। 



এমনিয়াম কার্কবনিকাম্। ৮৫ 

লক্ষণ । 

নন্ন /-গদীন্ত এবং জড়ভাব; সম্পূর্ণ নৈরাশ্তঠ ; বিস্বৃতিশীল। 

'লিখিতে এবং কথা বলিতে ভুল হয়। 

ানিক্কা | প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন করিতে নাসিক হইতে 

রক্তস্রাব। নাসিক হইতে শোত বহিয়া তীর আ্রাব নিগত হয়। 

নাসিক হইতে জ্বালাধুক্ত স্রাব আত বহিয়া পড়ে। নাসিকার সন্ধি; 

খতুক্নাবকালীন নাসিক সর্দি কখন শুষ্ক থাকিয়া নাসিক! রুদ্ধ করে ৪ 

রজনীতে বদ্ধিত হয়, কখন বা তাহা তরল থাকে এবং ঝরে। সদ্দি 

বাতীততই অধিকাংশ সময়ে রজনীতে নাসিকার রোধ ঘটে এবং রোগী 

মুখ দ্বার! শ্বাসপ্রশ্বাস টানিতে বাধ্য হয়। মস্তক নত করিলে নাসাগ্রে 

রক্ত ধাবিত হয়। 

শ্রাসহজ্জ্র 1 দ্বরযন্ধমধ্যে শ্লেম্মার সঞ্চয় এবং কর্কশ ম্বর। 

শ্বরভঙ্গ। সামান্য কতিপয় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও অত্যন্ত 

শ্বাসরুচ্ছ।। ধোগের ভোগকালমধো শ্বাসরোধের আশঙ্কা । ধুলার 

কণিকা গলদেশে' খাকার হ্যায় শুষ্ক কামসি, বিশেষতঃ রজনাতে। 

প্রতাহ রজনী ৩ট1 অথব]1 ৪টা'র সময় প্রচণ্ড কাসি। বক্ষের আক্ষেপিক 

সক্কোচন বশতঃ বেদনার অনুভূতি জন্মিলে স্বরযন্থের উত্তেজনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

কাদি। নত হইলে দক্ষিণ বক্ষে সুচিবেধবৎ বেদন। | 

| হু ট্সি৩ ৩ ন্ীীভীস্প নদ £-অতিশয় উৎকগ্ঠার 

আবেশ এবং শ্রবণযোগা হৃতৎকম্প হওয়ায় বোধ থেন রোগীর মৃত্যু- 

কাল উপস্থিত ; শীতল ঘন্ম, উচ্চ শব্দযুক্ত ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; হস্তের 

কম্প; রোগী কথা কহিতে পারে ন1। নাড়ীম্পন্দন দ্রুত আঘাতিক। 

ুক্রঅন্ত্প £-মূত্রস্থালীর ভয়ানক বেগ। নিদ্রাকালে অনৈচ্ছিক 

মুত্রনিঃসরণ। 



৮৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

্লীভকম্বত্নেতিজ্রল্ন 1 বহিস্থ স্ত্রী অগ্গের স্ফীতি, চুলকনা এবং 
জ্ঞালা। খতুম্রাব অতি শীগ্রাগত এনং অতি প্রচুর । উপবেশন এবং 

গাড়ীতে চলার অবস্থায়, বিশেষতঃ রজনীতে, অতি এচুর খতুজাব। 

ধাতুআবের আরস্তে কলেরার ষ্টার লক্ষণ উপস্থিত ভ্য়। খতুশোণিত 

কাল্চে ও চাপ চাপ। কখন বা তীর থাকায় উরুদেশ তাজিয়া যায়। 

খতৃআবকাণে সমস্ত শরীরের, বিশেষতঃ উরুর ক্লাপ্তি জন্মে ও ভাই উঠে; 

দ্তশুল, কটিতে বেদনা ও লীতভাব । বিদাহী ও ক্ষতকর শ্বেত প্রদর। 

*. হ্দ্বন্ /--ভয়ানক চুলকনা, টুণকাইলে জালাযুক্ত ফোক্ষ। উৎপন্ন হয় । 

শরীরের উদ্ধাংশ লাল থাকে । উপত্বক্ স্মলিত হয়। 

প্রদর্শক লক্ষণ । 

াথসলল এল হ্বভিলভী। জ্রীলোন্কছিগ্েল্ল 
স্িশ্রীমক্রীনত্ভা হম্পভঞ লাম্াালিএ্র তল্লা্গ ই এছ 

তক্ষাম্মলাভ্গী ও তক্ষা্গতন হ্রদে ভবে 
দিগেজল তাপ £ জপ হলউ্বান্ল ভুল ৫স্ভাভিলছ 
নত্টেল্ল € ক্ার্হ্নেটি আন এ্রহমশিজ্ঞী ) লাজ» 

ভঞা ক্ক্যান্ক্ুল্র শু লাক শুক্ডত্িি অভতক্তিক্ত্ 

২মন্র আীহ্াাছিঙ্েল্স সর্ত্বক্ষপ। লিক লাঙিলাল্ 

ও্ছোভ্কল্ন এমন কার্ধের সাধারণ রোগের কোন নিদিষ্ট 

প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে উপরে যাহ! পিখিত হইল 

সত্রীপকদিগের সাধারণ রোগে তাহা এমন কাব্বের প্রদশক বণিয়া গ্রহণ 

করা যাইতে পারে । কিন্তু রোগবিশেষে ইহার লক্ষণ বিশেষ স্পষ্টতা প্রাঞ্ু 

হইলে প্রদর্শক বলিয় গ্রহণ করা যায়, যেমন স্মহখত্প্রীভ ক্ল্রপ- 

হালে নামিক্কা হইছে স্পোশিউশ্রান্ন 5 নাসিকা পদ্দি, 
*স্লাফলস্” বা শিশুদিগের নাসিকারোধকর সন্দি এবং ডিফর্থরিয়! রোগে 
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ভিশ্শেকভঞ বজভললীতি5 লানিক্কান্ল তা প্ররস্পভগ 

সুখ দাল্ল। শ্রাসনভ্রশ্রীস কুত্রিবাল আনশ্থ্যবুভা5 
এভুত্লাবেল্র আন্রস্তে কলেল্সাল্র নুযাহা লল্ষশেক্র 

ভউস্পস্চিত্ভি ইত্যাদি । 

চিকিৎসা । 

০0সল্িজো-স্্পাউলেলন সিন্িওগাউডিস্ লা 
হশ্িল্-ললললসভত্কাতেেশ ওঁদ্কাভ £-এই রোগের প্রথমা- 
বস্থায়, রোগবিষের প্রবল আক্রমণে কখন কথন রোগী জড়ণৎ অভিভূত ও 

গাতাক্রয়াহীন হইয়। পডে। তাহার শরীর শীতল ও নীল হইয়া যায়। 

নাড়ী অগান্ত ক্ষীণ 9 ঢর্বল হয়। এাস্ন্নিজাম্ হকার প্রয়োগে 

এই সকল রোগীর প্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগন্ত হওয়ায় অ5/ ইপযোগী 

বাবস্থা দ্বার। তাহার মআরোগা সাধন করা যার়। 

নাসিক] সদ্দি ও কাস বা কাক; ক্রণিক ত্রস্কাইটিস্ 
1 পুরাতন নলৌষ ও এক্ষিসিমা বা ফুস্ফুসের কোষময় 

ঝিল্লির বায়ুস্ফীর্তে'__এসন্নিআাম্্ কার্ধের নাপিকানদ্দিরোগে 

রজনীতে নাসিক রুদ্ধ হইয়া যায় এবং রজনী ৩ট! 'অথণা ৪টার সময় 
রে'গের বুদ্ধি হয়। নাসিকারন্ধে, ক্ষত ও অবদারণভাব জন্মে এখং 

কখন কখন শিশুদিগের নাসিকা হইতে ৫ক্কালল লাই ও 4 
গ্রিস্িআাল গ্রায় শীলাভ শ্রেম্ম। নিত হয়। সময়ে সময়ে শ্রাব বিদাহা 

প্রকৃতির ভওয়ায় উদ্দৌষ্ঠ হািয়া যায় এবং কণঠনলী ও বাঘুনলী বহিয়া 

জাল করে। অনুভূতি জন্মে যেন গলনধ্যে কোন বস্তু আছে। 

সুড়সুড়িযুক্ত শুক্ধ কাস, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষে শ্রেম্মাসঞ্চয় ভওয়ায় রোগীর 

অত্যন্ত কষ্ট থাকে । অবশেষে রজনীতে শ্বামরোধকর শুষ্ক কামি এবং 

মুখ হইতে প্রচুর লালার নিঃদরণ হইতে থাকে । বক্ষে ন'ডীম্পর্শনের 
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আঘাত হয়। ইহা শীতকালের কাদির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

ক্লেদবৎ গয়ারে শোণিত অন্ক থাকে । তা রজনীতে রোগের বুদ্ধিতে 

ইহা ছিল স্্ট নিচয় সহ তুলনীয়। 

নাসিকা সদ্দিতে নাপারন্ধের রোধ, বিদারীআ্াব ও ষ্টার্ণাম বা বুক্কাস্থি 

বাহিয়া অব্দারণ বা কাচাভাব থাকিলে এন্মন্ন ক্রীর্র্ সহ তুলনীয় 

ওষধ, যথা 

(৯) এস কু্ভি__গলমধো আলাধুক্ত কাচাভাবের অন্ভূতি 

সহ স্বরবদ্ধ থাকিলে ইভা অন্যতম উৎকুষ্ট 'উষধ। 

(২) ক্লার্ক জজ - ছ্ার্ণামের উদ্ধ ভইতে নিম্নগামী কাচা 

ভাবের অন্নভতি ও জালায় ইহ। উপরিউক্ত ৪ই ওষধের তুল্য । 

(৩) ভ্নল্লম্নিলেস্নাজ্নহইভার গয়ারেও রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

কলঙ্ক থাকে । 

গুল্ম ভন্্টাউতিস্ন্ রোগে বায়ুনলী বা! ক্রস্িয়াল টিউবের 
এক্তিহীনতা নিবন্ধন ফুস্ফুস্কোষনিচয়ের াক্সুল্ক্রীতিি বা 

এলিট রোগ জন্মে। ফুস্ফুসে ওভূত শ্ররেম্সাসঞ্চয় হয় এবং 
নাক্সুললীল্ল লিজ্তি ও ইইভ্ডি্সা শীলেমাল্ণাসস বা 
হইস্ভ্ুহস্দেজ শো ভ্ু্েয়ে 4 এই সকল রোগে রোগী অত্যন্ত 

দৌর্বল্য ও জড়তা! প্রাপ্ত হয়, অবিরত কাসিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে 

কিছুমাত্র গয়ার উঠে না অথবা কষ্টে সামান্ত কিছু উঠে । নিদ্রালুতা, 
বিড়বিড় করিয়া! অল্প প্রলাপও থাকিতে পারে। ইহাতে এ্রস্ন্ 

বার প্রয়েজ্য। 

ন্িচ্মম্নিসা আা জলজ ীদলীভ্ত 4 নি উমনিয়।- রোগে 

রোগীর অত্যধিক দুর্বলতা বশতঃ হৃতৎপিগুগহবরে রক্তচাপ জন্মিলে 

ঞহ্মন্ন হ্লীক্ক্র উপকারী । 

'্পুল্িনিসা আা মুভ্রক্ষন্রিকান্ £- মৃত্রশ্রাবের রোধ 
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_ভইলে তাহার বিষাক্ত বস্তু শোণিত ছষিত করায় সভ্ভিক্কীলস 

ল্ি্লললীদিত নিয়লিখিত নানাবিধ লক্ষণে লিজ্ণস্্ 

নান উপযোগী উষধ বলিয়া বিবেচিত । ফলতঃ জালে টিলা! 

না আল্ত্তভ্লল5 হম্বজ্োপ5 ন্িশউউহ্বনিনিজাত জলা 
ডিস” ওল্ক্িলিস্াা ও আুলজ্সেজ স্ক্ষাছনা 
প্রভৃতি যে কোন রোগের চরমাবস্থায় শ্বাসরুচ্ছ, বশতঃ 
অক্সিজেন ব1 অস্জানাভাব হওয়ায় কার্ধনিক এসিড গ্রভত্তি কক 

বিষাক্ত শে!ণিতের পচনাবস্থা, ঘটিলে যে সকল বৈকারিক লক্ষণ উৎপন্ন, 

হইয়া থাকে তৎপ্রতিকারের পক্ষে এমন ক্ষান্ত অন্ততম প্রধান 

ওষধ বহিয়। গণা। লক্ষণ রোগীর নিদ্রালু অবস্থায় বঙ্গে সঞ্চিত 

শ্লেষ্সায় বুহৎ বৃতৎ বুদ্ বুদ্ জন্মিলে শ্বাসগ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হহতে থাকে, 
প্রলাপে রোগী পতঙ্গ ধরার (01451)110 5 000].৯) চেষ্টায় হায় শূন্যে 

তস্তপগ্রসারণ করে ও তাহার ওগ্ নীল অথণা নীললোহিত এবং জিহ্বা 

কটাসে বর্ণ হয়। এস্থণে এন্উিহন টড ইহার অতি নিকটসন্ন্ধঘুক্ত 

গধধ | অবস্থাবিশেষে জীন” এবং হকার বিত্ত ভুলনীয় | 

ু জআভিক্কা4-টাইফয়েড, অবস্থানিত আনিকা রোগীতে নানাধিক 

উপরিউক্ত প্রকৃতির লক্ষণ ষ্টিগোচর হয়। ধোগী নিদ্রালু ৪ জড়বৎ 
অবস্থায় থাকে এবং প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগ্রস্ত হয়। 

এমনি শার্লি এম অভ্ঞনললাত্সেল লিজ 
ভিজা কুস্রল নষ্ট করিতে সক্ষম। ত্আর্তিক্কা এবং 

_বক্ভিষ্টীতও কখন কথন ইহাতে স্থফল প্রদান করিয়াছে । 

৫স্্রাপী_ লা হমুক্কীন্ন 1-আঘাতপ্রাপ্ূ সন্ধি তপ্ত ও বেদনা- 

যুক্ত হইলে এন্মন ক্কার্ত্র ব্যবভার করা যায়। এরোগে ইহ! 

ভআিল্কা» সাল্ক্ুলিক্ এ্রনিজ্ড এবং এল মিড 
সহ তুলনীয়। 



৯০ হোমিওপ্যাথিক ভৈযজ্য-বিজ্ঞান | 

আব্রভুভভুরবল লা! আচলের ক্ষিলাহ্ 4 ঞ্রসন্নি 

লাম্ কান্্রন্িক্কাম্ এরোগের অন্তম উপকারী ওষধ বণিয়। গণ্য 
হইয়াছে । গলদেশের পঠিরাভ্যন্তর স্ফীত, তাহার গ্রন্থিনিচন্ন বিরুদ্ধ এবং 

উভয় টন্নিপ গ্রন্থি স্ফীত ও ঈষৎ নীলাভ হয় এবং শিশু নিদ্রাপ্ন থাকে । 
এই পিদ্রালুতা, তণবীঞ্জবৎ উদ্ভেদ, এবং রুষ্বর্ণ গলমধ্য ইহাকে ০ 
ভইতে প্রভেদ করে। 

২। এমনিরাম্ মিউরিয়েটিকাম্। 

অভিন্ন 1-এমনিয়াম্ ক্লোরাইড । 

সম্দ 1-উষ্ণ জলে স্নান এস্মন্ন চি সেবনের কুফল নট 

করে। এনা লিচ্ভোক্ কার্ধা প্রতিবেধক--ক্যান্ষর, কদিয়া, 

ভিপার সাল্ফ, নাক্স্ 'ভ এবং বিটার এমগুদ্। বিষণাার পঙ্গে ভিনিগার 

অথব! উদ্ভিজ্জান্্। এনন্ন স্মিউজ্েল্ল পরে প্রযোজ্য ওধধ-_এননটি 
ক্রু, ফস্, পাল্স্ স্তানিক | 

শ্লম্পীক্কা উল £-এলুমি, এমন কাব্ব, এমন কষ্টি, আর্স 

আর্জে নাই, ক, কেপি কার্ধ, মিউ এপি. নেট্ মিউ,ফসু, সিণিক্, সাল্ক । 

সাব্রান্র। ভ্ক্া 1-এমনিয়াম্ মিউরিরেটিকাস্ শোণিত্ডের 
সংমামকশক্তির ভাস ৪ গ্রন্থি্নাবের এবং সুঞ্রজান পদার্থ বা ফাইবরিণ 

নিঃসরণের নুদ্ধি করিক্কা থাকে । ইভা যুরিয়া। পরিভ্যাগেরও সাাধ্য 

করে। শ্রৈম্সিক ঝিলিতে, বিশেষতঃ শ্বাসের শ্ৈন্মিক ঝিলি-ত, ইহার 

বিশিষ্ট ক্রিগা বশতঃ তাভার আব বুদ্ধি পায় । শোণিত সহ মিশ্র হইলে 

ইহ) জৎপিণ্ের উত্তেজক রূপে কাধ্য করে। 

লক্ষণ। 
লুক বোধ যেন তাপে শোণিত অবিশ্রান্ত ভাবে স্ফীত 

হহতেছে। প্রাতঃকানে গাত্রোথানের পরে সম্পূর্ণ শরারে দ্বুষ্টব 
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বেদনা । শরীরাভান্র তাপে বুদ্বুর উঠার স্তায় বোধ ভওয়ায় ডর্বগতা 

বশতঃ পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি জন্মে। মধ্যাহুভোজনের পর মুক্তবায়ুমধ্যে 

ভ্রদ্পকালে হঠাৎ অতিশয় ছর্বনতা ঘটে । প্রাতঃকাদে অত্যধিক 

চব্বপতা। 

ল্বাচ্িক্কা। 4-৮দ্ধি ভইলে নাঁসিকার রোধ ঘটে ও স্রাণশক্তির 

অভাব হয় এবং তাভাচে অতান্ত টাটানি ও স্পর্শাসহিষুজ বেদনা থাকে 

জলবৎ, তীব সঙ্গিজ্রানে উদ্ধোগ্লে গত জন্মে। গলণধো বিড় বিড় করায় 

ইাচি হইতে থাকে। 

স্াসনঙাল্দ্র £- স্বরঘন্ধে জ্বালা 9 স্বরভঙ্গ। কথাতে গুড় শুড় 

করিলে শুক্ষ কাসি। রজশীতে চীত্ভাবে শয়ন করিলে কাদসি ভয় 

নিদ্রার বাঘাত। বঙ্গে ঘড় ঘড়ি । বক্ষে চাপ এবং সুচিবেধবৎ বেদন। 

তওয়ায় বোধ যেন আাহাডে এক গাস খাছ আটকাইয়া রভিয়াছে। 

'পাতঃকাণে বক্ষে কটবোধ । 

স্মু্ঞগহজ্বল 1--দিজ্বাগ্রে জালাম্ক্ত রদখিশ্বিকা | 

গলপ্র্য +গলক্ষত তইলে গণমধোর আঠাবৎ শ্রেম্ষ। এত কঠিন 

হয যে আাহা গলা খাকর দিয়া উঠান যায় না। টন্সিল্$ন্থিতে 

দপদপ|নি। শৈভাসংস্পর্ণ জগত টন্সিণ গ্রন্থি স্কীত হওয়ায় গিঘিতে 

কষ্ট। 

। আসঙ্মাম্ণজ 1-আমাঁশয়ে চর্বণবৎ বেদনা; হিক্কা) উদ্গার ; 

বিবণিষা ; মুখ হইতে জল উঠা । 

ভিত 1-উভয় কুঙ্গিদেশেই সবিরাম বেদনা | অপরাহ্থে 

ও ভ্রমণকালে দঙ্গিণ কুক্ষিতে স্চিবেধবৎ বেদনা এবং জালা । উপবেশনা- 

বন্থায় প্রীহ!র সুচিবেধবোধ। 

ভদ্র 1-_নাভির চতুদ্দিকে কামড়ানি বেদনা । 

সলল এছ সজাদাল্ 1 মলত্যাগকালে এবং তাহার পরেও 



৯২ . হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

কতিপয় ঘণ্ট পর্য্যন্ত সরলান্তে শু মলঘ্বারে অতান্ত জালা'। সরলাম্বের 

চুলকনাধুক্ত টাটানি; ইহার পার্থে অনেকগুলি পুয়গুটিকা জন্মে। 

সন্ধাকালে অথব! ভ্রমণের সময় মলদ্বার হইতে শিশ্মমূল পর্যান্ত প্রদেশে 

ছিন্নবৎ বেদনা । কোঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন ও ঝুরঝুরে গাকে এবং 
তাহা অনেক চেষ্টা দ্বার নিঃদারিত করিতে হয়। উদরাময়ের বিষ্ঠা 

সবুজ ক্লেদযুক্ত, এবং আম চকচকে ও চিমসে থাকে । কঠিন বিটা 

আমজড়িত। 

শীত্কষন্নেতিদ্রিজ 4--অতি শীঘ্বাগত খাভসাবকালে উদরে ও 

মাজায় বেদন1 ভয় এবং রজনীতে আব অধিকতর হইলে 9 বেদন! থাকে । 

খতুআবকালে অন্ধ হইতে রক্তযুক্ত শ্রাব। নাভির চড়দিকে চিমটি 

কাটার স্থায় বোধ হইলে অগুলালার শ্তায় এবং মুত্রত্যাগান্তে কটা ক্লেদয় 
ও বেদনা যুক্ত শ্বেতপ্রদর | 

উদ বঙ্ক 1 দক্ষিণ প্রকোন্ অবশ হওয়ার স্ঠায় ভারি বোধ । 

ন্নিলুলাহ্ক বাম বঙ্খণ বা হিপসন্ধিতে বেদনা তওয়ায় বোধ 

যেন কণ্তরানিচয় অতীব খর্ব হইয়াছে, রোগী চলিতে ও লম্ফষ দিতে 

বাধ্য এবং উপঝিষ্টাবস্থায় অস্থিতে চর্বণবৎ বেদনা । উপবেশনা- 
বস্থায় উরুর সন্মুখাংশে ছিন্নবৎ বেদনা । উপবেশন বা শয়নাবস্থায় 
জজ্ঘাদেশে আকুষ্টতা সহ আততভাব। ভ্রমণকালে জজ্বাপেশীর 

(77105011176) বেদনা হওয়ায় বোধ যেন তাহা অতীব খর্দ। পেশীর 

থর্বতা হওয়ার ন্তার সন্ধির আততভাব বশতঃ রোগী বক্র হইয়া 

ভ্রমণ করিতে বাধ্য । কুঁচকিতে মে|চড় লাগার স্টায় বেদনা হওয়ায় 

রোগী খু হইয়া ভ্রমণ করিতে পারে না। দক্ষিণ গুল্্ফে ক্ষতবৎ 
বেদন!1। 

ত্র £-_মন্ধ্াকালে শয়ন করিলে শীতভাব এবং যত বার জাগরিত 

তয় ততবারই শীতের অনুভূতি | 



এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকামূ। ৯৩ 

অ্বক্ত (সম্পূর্ণ শরীরে সুক্ষ স্ল্সপ উদ্ভেদ। হাম ও বসন্তের গ্তায় 

' উদ্ভেদ। 

প্রদর্শক লক্ষণ। 

সুন্টে উত্ভ্ স্ষহ্দেল্র সন্ব্যত্ভী স্ান্নে স্শৈভ্যা- 
স্ক্ডভাত্ভি 4 ইহা সাধারণতঃ কাসি অথবা কাসিহীন বেদনাদিতে ও 
ধক্ষরোগে উপস্থিত হয় এবং ই সকল রোগ অথবা বক্ষরোগ উপনগরূপে 

বর্তমান থাকিলে অগ্গগ্ রোগেও এহন সি প্রদর্শন করে। 

নাউন্ক অথব। হ্কন্লেক্ উভয় স্কন্ধের মধাবর্তী স্থানের জালার গায়. 

ইহাও অতি নিভরযোগ্য প্রদর্শক লক্ষণমধো গণ্য | 

চিকিৎসা । 

লুত্রাস্রুুল লা ন্িভল্ল্রেল্ভিআা 1-মস্তক,. ললাট এব 

মুখমগুলের স্নাযুখুল মথবা “ক্লেভান মাইগ্রেণ” এবং প্রসপ্যাল্জিয়। 

প্রভৃতি স্বাযুশল এস্বন্বিজাম সিউল্লিস্রেভিক্কাষ্ঘ আরোগা 
কারয়াছে বলিয়া ইহার বিলক্ষণ 'প্রসিদ্ধি আছে। 

ইহার হিপ. বাঁণ্বঙ্বণ সন্ধির বেদনায় রোগী বোধ করে যেন তৎসংস্থষ্ 

ক গুরানিচয় সন্কুচিত তইয়াছে, রোগী খোড়াইয়। চলে ও উপবেশনাবস্থায় 

অস্থিতে চর্বণবৎ বেদন! অগ্নুভব করে। 

সাইজাডিক্ক। আা গ্রগ্রসী £_এ রোগের বেদনার উপবেশ- 

_নাবস্থায় বৃদ্ধি, ভ্রমণকালে কখন কখন উপশম এবং শয়ন করিলে সম্পূর্ণ 
উপশম হইলে এঞ্হ্মন্ন মিক্উদ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জজ্ঘা 

সন্কচিত বোধ। পদের ঝাঁকি হওয়ায় রোগী বেদনা পায় এবং পদে 

ঝিন্ঝিনি ধরে। 

শস্ত্রছিগ্ন অঙ্গের অবশিষ্টাংশের স্বারুশূলেও এস্স্ম চি দ্বারা 
উপকার পাওয়৷ যায়। - 



৯৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

লাসিক্কাসদ্ি  গলক্ষত বা -সান্ ৫টি লহ 
উন্স্নিলাইডিস আা টউন্্সিলগ্রান্জদ্কাত্ড 4 নাপিকা- 

সদ্দিতে দিবস অপেক্ষা রজনীতে অধিকতর নামসিকারোধ ঘটে। এক 

এক সময়ে অগ্ভতর নামিক। রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং নাসিকা হইতে হাজা- 

কর জলবৎ আব হওয়ায় নাসারন্ধু, ও উদ্দৌগ্টের ক্তভাৰ জন্মে। 
গললসব্র্য ক্দীত হওয়ার রোগী মুখ খুলিতে পারে না। মুখ এবং 

গলমধ্য আটা শ্রেন্মা পুর্ণ হইলে তাহা অতি কণ্ঠে নিত ভয়। উন্নৃন্নিজ্ন 

প্রন্হি দল্প দশ কুলে 5 ইভাই এন সিউজেলল বিশেষ 

লক্ষণ । এই লক্ষণ উন্বন্িললপ্রন্কিও্দি কে ভ্রলথ আআ দত 
জজ্রহলপল্র অতীব কঠিন গলগহ্বরঞোগনিবন্ধন নুনাধিক শ্বাসরোধে 
ঞসন্ন নিউন্ে আমাদিগের ম্মরণপথে আনয়ন করে। 

নাডিন 2 জহি লা! লল্লৌল এ সন্ষাক্কাস 
হা আইডি. /-উপরিউক্ত সন্দিতে বা স্বতন্্রভাবে লন 

ডিজেল কামি উপস্থিত ভইতে পারে । প্রচণ্ড কাসিতে বোধ যেন 

স্বরযদ্ধের লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হওয়ায় স্যুশখ ললাভনাস্পুর্ন হইয়া উঠে। 
স্বরভঙ্গ হর এবং অতি তীর আ্রাব হওয়ায় শ্বরযন্ছে' অব্দাণ জন্মে ও 

তাহা জাপা করে। থাইসিস্. বরঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বক্ষরোগেই 

ভহস্পফকুলন্া হিজল সহ্ব্যবভীল্ান্মে উম্ণভ্যা- 

ন্ৃক্ত্ভি জন্মে। বক্ষের গুরুত্বান্ভৃতি জগ্গ রোগী কষ্টবোধ করে। 

এসন্ন ক্কার্জেল্র এই গুরুত্ব সহ জালা থাকে । কখন কখন রোগী 

বন্ষের কষ্টানুহুতির সময়ে তাহাতে একথণ্ড আগহক বস্তু থাক অনুভব 

করে। অনেক সময় রোগী বলে বক্ষের কোন ক্ষুদ্র স্থানখিশেষ নাড়া 

স্পন্দনের সমসাময়িকরূপে জ্বালা, দপ দপ ও বেদনা করে। 

লক্ষত্লোপ-স্টুলীভিন্ন ত্শোশিভাশ্রিক্য (-অতি- 

শিক্ত মগ্তপান, কুইনাইন্ সেবন প্রভৃতি বশতঃ যকৃতের পুরাতন শোণিতা- 



এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্। ৯৫ 

'ধিক্য এবং বিবৃদ্ধি জন্দিলে ঞসন্ন চি অগ্ততম উপকারী 'ওষধ। 

' রেগী খিষঞ্ন হয় এবং তাহার বিষ্ঠা আমজড়িত থাকে । 

তল্দাউনজ 4--এসন্ন চিজ কোষ্ঠবদ্ধে ণিঠ। রিল 
অক্ষ ও আল জালে থাকে এবং তাহা অভি ক্র 

াভিভিউাতী ললিত ভ্হ্ম। কথন কখন ঝিষ্ঠা শ্লেক্মাবুত থাকে ) 

_ুভিকামের বিষ্ঠা ও আমমাখা থাকে এবং চর্বি মাথার গ্তায়চক চক করে। 

শ্দীভল্নলোত্রিজতেলাপি-জ্জল্লাক্যুল্র  স্ডান্নছু্যত্ভি ৪ 
জএগাএ্রালকাগগ £ই ৫শ্ভিও্ীাদদ্ বা জিনউন্কভিজা। এ 

সত্রীজননেক্দ্রিয় রোগে এঞ্রহ্মন্ন ক্ষান্ত অপেক্ষা এ্রান্মন্ন সি লক্ষণ 

অধিকতর পপিস্মুট ১৪য়ায় ইভা অধিকতর কাঁধ্যকারী। কুভল্কি 

দশে ভবন আব্র ব্ডানেলে অন্ক্ক্ভিন্ডে 
তব্সালীন্ল সম্ুত্খে ভ্রু ভুউউজ্ঞ। ছুছিলিতভ্ে ীপ্র 

ভ্তওজ্জসাউ উহার অতি প্রকৃষ্ প্রদর্শক লক্ষণ । রোগা অগত্তর কুটকিতে 

আকৃষ্টবং বেদনা বোধ করে। কথন কখন রোগা বোধ করে যেন 

তাহার কুচকিতে প্রবল টান লাগিতেছে। কুটকিদেশে সুচিবেধ ও 

কর্তনবৎ এবং টাটা'নি*বেদনা হয়। এই সকল লক্ষণ জরাযুর স্থানন্রষ্টতা 

ও অগাধারের রোগ প্রকাশক এবং গ্রহন চিউজেন্লস নিদেশক। 

এ্রন্ন্ন চিউসণুশ বকাভ-দ্ ইহার সহাচবর্তী লক্গণ। কুট, 
লোপ চো অথবা! সন্দিক্ষান্ল ও ভওগললাভলা বা এলন্র- 

0ম ০স্্রতিওুদ্ইহ্ল উপরিউক্ত রোগের অন্ততম লক্ষণর্ূপে 

বর্তমান থাকে । 

আপিক্কী-ইহারও ভ্ত্রীরোগে কুচকিতে টান জাগার ন্তায় 
আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে । 

এম্পিস.- ইহাতে তলপেটের এক পার্খ হইতে পার্খাস্তর পথ্যস্ত 
আকৃষ্ঠাত। এবং ত্বকের টান টান বা আততভাব থাকে । 



৯৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ল্রভেলবীজ্ছল্ত্ লা তমম্ক্রেভিা 1 ঞ্রনন্ন চ্মিউ- 

ক্ষ রজোবাহুল্য রোগে লত্কম্শীভে খতু অথবা! রক্তআ্াব 

হয়। ন্রক্ভিষ্টাল্ল খতুআ্াবাধিক্যেও ল্ভকলীত জা _্তিক- 
স্বীতভে শক্সন্নীনস্াজ রক্ত আব হয়। 

ভ্িসীেলীউ- শয়ানাবস্থায় খতুআব হয়, উঠিয়। বসিলে অথব! 
ভ্রমণকালে তাহা বন্ধ থাকে । 

ভিলভিলল্াহ্ব টাই--চলাফেরা করিলে খতুস্রাব হয়, স্থির হইলে 
বন্ধ ধথাকে। 

ম্যাত্ে ক্কার্জ-কেবল রজনী অথব! শয়ানাবস্থায় রজঃআ্রাব 

হয়, ভ্রমণ কালে বন্ধ থাকে । 

প্ুুল।ভন্ব সলাত হা লিউস্যাটিভ্কম্ 5 
জভ্ছাদিত সচ্কান্ন লা ৫স্প,েল্র প্ুজ্াভিন ক্ল 1 

এল্মন্ন চ্মিজ্েল্র ক্রিয়ার সন্ধষিদেশ সঙ্কুচিত বোধ হয়। ইহ] 

তাস্তব উপাদান আক্রমণ করিলে উরুপশ্চাতের পেশীকগরার সম্কোচন 

উৎপন্ন হওয়ায় ভ্রমণকালে রোগী তাহা কঠিনরূপে আকৃষ্ট বোধ করে। 

কালব্যাপী অঙ্গচালনায় এই লক্ষণের উপশম । অঙ্গার্দিহত মোচড় লাগার 

পুরাতন কুফ্লসংশোধনের ইহা অন্যতম ওষধ। 

০ল্ল্হ্ শী শাদকস্মুলেলন্ল শ্ষভ্ি /-পাদমূলে ক্ষত হওয়ায় 

তাহাই ছিন্ন ও স্থচিব্ধধৎ বেদন! রজনীতে বৃদ্ধি ও ঘর্ষণে উপশম হইলে 

ঞ্রহ্মন্ন চি্ভ উপকারী । 

স্যাভ্্যান্নাম্_ রসবাতিকধাতুর রোগীদিগের গুলফ রসবাতা- 
ক্রান্ত হইলে ইহ1 উপকারী । রোগা পায়ে ভর দিয়! চণিতে পারে ন1। 

ইহার বাতজ লক্ষণ গুল্ফের কুষ্ণ বণ প্রায় নীলাভ স্থান প্রকাশ পায় । 
্ঠালাউন্বী_শোণিত সম্পন্ন স্ত্রীলোকদিগের গুল্ফের যে 

ক্বোগকে বাতজ প্রদাহ বলা যায় ইহ! তৎপক্ষে উপযোগী । 



এমনিয়াম্ কষ্টিকাম্। ৯৭ 

এরন্টিস্মপ্রু-_গুল্ফদেশের টাটানি বেদনায় উপকারী । 
ভিনভভাঙ্ম 25 গ্রাযাক্কা এবং ০টি ল্কা্ত্ব পাদমূলের 

ফোফ1 আরোগ্য করে। 

এনিনলক্সাম নিশ্পী-পাদ্ুক1 অথবা ই্কিনের ঘর্ষণে পাদমূলে ক্ষত 

জন্মিলে ইহ! দ্বারা উপকার হয়। 

শাললুন এবং ক্ভিক্াম্ গুল্ফ রোগের অন্ততম উষধ। 

৩। এমনিয়াম কষ্টিকাম। 
তুলললীঞ্ এর /__এমনিয়া-সল্টানচয়,। এরাম টি, কেলি 

কষ্টিকাম্। 

সাপ্রালঞ। ভ্রিভ্া £-এমনিয়াম্ কষ্টিকামের অধিকাংশ লক্ষণই 
ইহার বিষ্ক্রর। হইতে সগৃহীত ভইয়াছে। বাস্পাকারে ইহার শ্বাস 

গ্রহণেই হউক আর দেবন করাতেই হউক ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজ ক- 

রূপে কাধ্য করিয়া থাকে । ইহ! শ্রেম্সিক ঝিল্লির প্রগাঢ় উদ্দীপন! উপস্থিত 

করায় নাসিকা হইতে |ব্দাহা, জাপাঘুক্ত ও ক্ষতকর আব হয় এবং ষ্টার্ণাম্ বা 

বুক্কাস্থির পশ্চাদ্দেখ গরাহিয়া জালাধুক্ত অবদারণ ভাব জন্মে। শ্রৈম্মিক- 

বিল্লিতে ইহ।,শোথ ও ক্ষত উৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়া রোগী অতীব 

হর্বণ হইয়! পড়ে। হহা বাযুনালী আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ বা 

্ষ্কাইটিদ্ জন্মিণে প্রচুর গয়ার নিষ্ঠুত হয় এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় 

' প্রায় শ্বাস রোধের উপক্রম দেখা বায়। 

চিকিৎসা । 

ভিক্কথিলিল্সা আা আব্রাভ্রক গলম্ষত্ড ;_ নাসিক! 
গহ্বরের ডিফথিরিয়া রোগে নাসিন্কা হইতে জ্জালাম্ুস্তভ ও 
হখভ্লীকল্র কাল ভ্রল্সিিলেনে এবং রোগা অত্যন্ত ছুর্বণ হইয়| 
পড়িলে ঞমনিক্সাম লভিক্ান্ম উপকারী | ূ 



৯৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

একনি লা জ্বললোস / হ্যব্রমন্ত্র ও ার্পামেত্ 
গম্প্গাদেদেণি লাহিজা জ্বালা ও আবদ্কীভ্রশত্ভা 
হানিিতেল এফনিরারোগে এজন ভি উপকারী । স্বরলোপের 
চিকিৎসায় ডাঃ ফারিংটন ইহাকে প্রথম স্থানীয় গওষধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। 

০ন্দে,লীত্ন্ ভু বা সন্িছিলক্ক হুথলিল্কানিন 15 

কোন কোন্ কৃতবিদ্ধ চিকিৎদক এ রোগে এস্মনা কুট্িক্কে অমোঘ 

ফলদায়ক 'উষধ বলিয়া! বিবেচনা করেন। 

ভ্রহক্াউ্টিস অভ্ডত্ি নো /_এরন্টিহন ার্ভেল 
তায় বক্ষে প্রচুর শ্রেশ্ার সঞ্চয় ৬ইলে, এবং ক্ষাজের্জিনাক্বোক্গে 

পূর্বকথিতরূপ নাসিকান্রাব থাকিলে, এবং 'অবস্থাবিশেবে আ্ললভ্্র 

দুরের জ ক্ক্েত্পে ও স্বন্ধপেণার লসললাভিন্োতপি আস্মন্ 

ভি দ্বারা উপকার হইয়াছে । 

৪। এমনিয়াম্ ফস্ফরিকাম্ । 

চিকিৎসা । 

রসবাত রোগে হস্তান্ুলির সন্ধিস্থানে ও হস্তপৃ্ে ৪ টিল্কা জন্মিলে 

স্থলবিশেষে এসমন্ন ক্রস ছারা উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন ক্স্ন- 

লাতিন জা ল্রিস্তাতিক গাশউন্বোগপ্রস্ড রোগীদিগের 
প্টুলাভল ভ্রহ্বঃই্টিস্ রোগে ইহা কখন কখন কার্যকারী । ইহ! 
স্ুখনঞলেলক্র সল্ষাদ্াতি আরোগ্য করিয়াছে। 

৫| এমনিয়াম্ ব্রমেটামৃ। 

সাপ্রান্র্প ভ্রিল্মা ।-অধিক মাত্রায় ব্রমাইড অব এমনিয়াম্ 

এসবন করিলে মানসিক জড়ত। এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে। ইহার 

বহিঃ প্রয়েগে শরীরস্থানের অসাড়তা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ব্রমাইড 



এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্। ৯৯ 

সন্ট মাত্রেরই প্রায় এইরূপ ক্রিয়। হইয়া থাকে । গলমধ্য-রোগেও ইহার 

কাদির লক্ষণ অতীব আবগ্যকীয় বদিয়। জানিতে হইবে। 

চিকিৎসা । 

ললিঅভ্ভ্রললেগ- ওভ্ম্ঠা।আ 1 বক্তাদিগের স্বরযন্ত্রের স্দি 

রোগের পক্ষে এ্র্মনিক্সান্ম জঙ্মেজীম্ অতি উৎকৃষ্ট উষধ। 
ইহার আগ্ুষঙ্গিকপ্ূপে আক্ষেপিক কাস থাকিতে পারে; স্বরযন্ত্র মধ্যে 

গুড় শুড়ি, ভাগ এবং জাণা থাকাপ্প কাসি দিারজনী, বিশেষতঃ রজনীতে, ' 

অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে। 



লেকচার ৫৫ 05০70, 1৬.) 

কম্পজিটি জাতিভূক্ত উষধনিচয়। 

১। আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস্। ২। এব্রটেনাম্ । 
৩। এব্সিস্ছিয়াম্ | ৪ । কার্ডূয়াস মেরিয়নাঁস্। ৫ | ন্যাফা- 

লিয়াম। ৬। ল্যাক্টুকা ভিরসা। ৭। মিলিফলিয়াম্। 
৮। সিনিসিয় অরাস। ৯। ইরিজিরণ। ১০। রুপে 
টরিয়াম্ পার্ফলিয়েটাম্। ১১। ফুপেটরিয়াম্ পার্পু 

রিয়াম্। ১২। ট্যারাকৃসেকাম । 

১। আর্টিমিসিযা ভাল্গারিস্1-(276500৩518 
ড00159115 )। 

সাপ্রর্ ভ্ভী-ক্নাযুমণ্ডলেই ইহার প্রাথমিক ও প্রায় একমাত্র 

ক্রিয়া! প্রকাশিত হয়, অথবা শ্নায়বিক ক্রিয়া জগ্গই ইহ1 রোগচিকিৎসায় 

ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । গতিদ সামুর উত্তেজনারূপ ক্রিমার ফলে মুগীবৎ 

আক্ষেপ এবং চক্ষুর ইণ্টার্ণাল রেক্টাস্ ও সিপিয়ারিপেশীর স্নায়বিক 

উত্তেজনার -প্রতিক্রিয়াঘটিত দুর্বলতায় ইহা বিশেষ প্রকারের ক্রিয়াগত 

দৃষ্টিবিভ্রাট উৎপন্ন করে। কম্পজিটি জাতিভূক্ত প্রায় সকল ওঁষধই, বিশেষতঃ 

দিন।, চক্ষুতে ন্যনাধিক ক্রিয়া! প্রকাশিত করিয়া থাকে । 

চিকিৎসা । 
হ্বলী শা এ্রাম্পিকেলঙ্স্সি 1কোন প্রকার মানসিক ভাব- 

বিপর্যায়, বিশেষতঃ ভীতি প্রযুক্ত মুগীর আক্রমণ নিবাঁরণে জ্বর 

চিসমস্লিক্াী উপকারী । ইহার রোগাক্রমণের কতিপয় আবেশ অতি 

শীদ্ব লীন হইলে, পরে অনেক সময় পধ্যন্ত বিশ্রাম থাকে এবং 
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সাধরণতঃ রোগী নিদ্রাভিভূত হয়। ইহাকে “বৃহৎ-মুগী” বা গগ্্যাণ্ 

মল” (ফ্রেঞ্চ) বলে। ইহাতে অন্ত যে এক প্রকার মুগীর আক্রমণ হয় 

তাহাকে “ক্ষুদ্র মুগী” বা “পেটিটু মল্” (ফ্রেঞ্চ) বলিয়া থাকে । শেষোক্ত 
প্রকারের আক্রমণে “অরা»দি কোন সতর্ককারী পূর্ববলক্ষণ উপস্থিত 

হয় না) সম্ভবতঃ রোগী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান 

হয়। লক্ষহীনভাবে তাকায়, ছুইচারিটা অস্পষ্ট কথা বলিতেও পারে, 
পরেই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনরাবৃত্ত হওয়ায় পুর্ববৎ পথ চলিতে 

আরম্ভ করে। পুর্বঘটনা স্মরণ থাকে না। 

চল্কুতেলোপা- ছু্িতেদীত্ত্রল্য আা এন্ছেন্প্পাইক্সা 4 
জআলুিম্িস্নিআচক্ষুরোগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে প্রঙ্গিণ 
আলোকের দিকে তাকাইলে রোগীর মাথ। ঘুরিয়! উঠে”। রোগী যদি 

€কোন রঙ্গিণ কাচযুক্ত বাতায়ানের নিকটে উপবেশন করিয়া থাকে তাহাতে 

তাহার শিরোধূর্ণন হয়। চস্পুোর্ত্রল্য বা এক্ছেনসাভিজা 

রোগে ও ইহ! উপকারী । চক্ষু কার্যযলিপ্ত কারতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে 

বেদনা হয় এবং ছৃষ্টিমালিন্ত ঘটে। চক্ষু রগড়াইলে এই ছূষ্টিমালিন্ত 
ক্ষণকালের জন্য উপশম পায়। চক্ষুপেশীর ছুর্বলতা৷ নিবন্ধন চক্ষুদ্বয়ের 

পরস্পরের সামঞ্জন্তী ভূত ক্রিয়া না হওয়ায় (1)65060৮9 8,00017017)008- 

(102) এইরূপ দৃষ্টিদদোষ ঘটে। 

শ। এব্রটেনাম্ (10106217010) | 

অুভলনীম্স শ-মঞ্র __এগারি, ব্যারাইটা, ত্রায়, কনা, সিমিসি, 
জেল্স্, ফন্, রাস্, জিন্ক। 

সী-্রান্র্। ভিিল্সা 1 মূলতঃ ইহা! স্নাযুকেন্ত্র আক্রমণ করিয়া 

তাহাতে অনতিপ্রবল শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করে এবং ফলশ্বরূপ 

শরীরাংশে ন্নাযুশূলযুক্ত অসাঁড়তা এবং পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়” 
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শ্নায়ুশূল বশতঃ রোগী অত্যন্ত অস্থির থাকে এবং শরীরচালনায় তাহার 

উপশম হয়। ইহার গৌণ ক্রিরাফলে পুনরুৎপাদ্দিকাশক্তি প্রহৃতরূপে 

বিদ্বস্ত হওয়ায় পুষ্টিক্রিয়ার প্রগাট অবসাদ বশতঃ পরিপাকবিকার জন্মিলে 

অত্যধিক শারীরিক শীর্ণতা এবং শিশুক্ষ়রোগ উৎপন্ন হয়। শিশুদিগের 

ক্ষয়রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । তাস্তবোপাদান 
ও রূসঝিল্লিতেও হহা। ক্রিয়া গ্রকাশ করে। 

ছিক্কিশু্না £ হঠাৎ উদরাময়ের রোধ বশতঃ যদি প্রবল জল 

ও ল্সবাভল্লোলে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজন' প্রধুক্ত বক্ষের আড়াআড়ি 

'ভাবে হৃংপিগপ্রদেশে তীক্ষ ও কঠিন বেদনা হয় তাভাতে এক্রটেলাস্ 
উপকারী । এরূপ শুদল্লাম্মক শিশুদিগের লাসিক্কা হত 

অ্রতুকজ্রান্ন ভক্ম €(ঞেটিউ্টযান্ুন্িসন ১৯ মুত্রে শোণিত মিশ্রিত 

থাকে এবং রোগা উৎকগ্ঠাযুক্ত ও কম্পভাবধিশিষ্ট হয়। জন্ধির 
মনবীভিজোগা ভঠাৎ বসিয়া যাওয়ায় ভয়াভ হৃৎলক্গণ উপস্থিত 

হইলে হহ। ভিনভ্ভাস্ন* জল্লাস্ম5 এবং ্যাল্শ্নিম্র। সহ তুলনীয় । 

ফণতঃ ত্র স্বামি ভুনা অথবা একস্থান ভইতে 

অন্তঠিত হয়! স্থানান্তর বা যন্ত্ান্তর আক্রমণ করা ঞাক্রতটেল্পাম্সেজ 

একটি বিশেষ প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে । হঠাৎ কর্ণমূলগ্রন্থির প্রদাহ 

স্থানচাত হইয়া অগডকোৰ বা সন্ধিতে যাইলে ল্কার্্ব তক কিন্বা 
স্পা ভাহা আরোগা না হইলে এ্জ্রট্টে আরোগ্য হইয়াছে। 

উদরাময়ের ভঠাৎ অন্তদ্ধান বশতঃ রসবাত ও রক্তআব উৎপন্ন হওয়ার 

বিষয় ইতিপুর্ববে কথিত হইয়াছে; ইহা কখন কখন অম্পলো তেল 

কারণ হইয়। থাকে । 

ছনলিস্িনি আলা ুস্ফ্ুস্মেউনিভিনও্ীদ্তাহ জাজ 

লিজার প্রকৃত প্রদশক লক্ষণ উপস্থিত থাকিলেও যদি তাহ! 

দারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় এবং বক্ষপার্থে চাপবৎ অনুভূতি 
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বর্তমান থাকে ও শ্বান প্রশ্বাসের বাধা জন্মে, তদবস্থায় এক্রর্টে ফলপ্রদ । 

, ডাঃ কেন্ট কেন মুমৃধু'রোগীকে ইহা দ্বার! আরোগ্য করিয়াছেন। শ্বাস কৃচ্ছ, 

উৎকণ্ঠা, শীতল ঘন্দ এবং হ্বৎশূল প্রন্তি ভয়াবহ লক্গণযুক্ত শয্যাগত 
রোগিণীর আত্মীয়স্বজনগণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিপেন। রোগিণীর 

রসবাত রোগ কোন উগ্র প্রলেপ দ্বারা হঠাৎ আরোগ্য হওয়ার পর ব্যাধির 

আক্রমণ হয়, ডাঃ কেন্ট ইহা শ্রবণ করিয়। এ্ক্রক্টে প্রয়োগ করায় 

রোগিণী ত্বরিত প্রক্ৃতিস্থ হয়েন। 

ঞতট্ন্বল রোগী শৈত্য এবং আদ্রণীতশল বায়ু সহা 
করিতে পারে না। তাহাতে সুইন্লেদিন্না জন্মে এবং লক্ষণাদির 

র্জনীতে বুদ্ধি হয় । | 

আমা শুল বা! গ্যক্্যাল্ভি্ছু। 1 রোগের অবস্থা- 

বিশেষে এজতট্ন্বামি বারা সাহায্য পাওয়া যায় । আমাশয়ে জানাযুক্ত 

ও টাটানি বেদনা হয়, এবং আমাশয় যেন জলমধ্যে ঝুলিয়! কিনব! 

জলোপরি ভাদ্মান থাকার ন্টায় শীতল বোধ হয়। বমনের 'পকৃতিতে 

কাান্সারাদি কঠিন রোগের সন্দেহ জন্মে। ইহার উদরদক্ষণস্বরূপ কখন 
উদরাময় ও কখুন ,কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন হয়, অথবা স্পশ্্য ভ্রম 

শদকলাসম্স ও কাউ থাকে । ৫উ্রীন্স লান্ক্ত ও 

ভিকহু্লাম্রোগীর গায় ইহার রোগীও উদরাময়ের উপস্থিতিতে অপেক্ষা 
কৃত সুস্থ থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে জ্রম্নলীভ5 জক্তুত্বাল ও 

 জ্র্প প্রতি নানাবিধ রোগ জন্মে। 

শিশুদিগের ম্বীড্ভি ভউইত্তে -ত্তত্লা এবং বালকদিগের 

হখইভ্্রসিল হা ভ্ললদ্তোআবোগ এজ আরোগ্য 

করিয়াছে। 

শ্শিশুক্ষল্স বা ম্যান্রেস্মাসতোগেজ এজজেনাসি 
অন্ততম প্রধান ওষধমধ্যে গণ্য । ইহাতে শরীরের ক্ষয় বা শীর্ণতা অধ; অঙ্গে 
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আরম্ত হইয়া শরীরোর্ধে বিস্তৃত হয়, অথবা শরীরোর্ধাংশ সর্বশেষে 

শুফত| পায়) ভলাউক্ু5 ত্বক চ্মি এবং এসাজিক্র শীর্ণতা 

শরীরোর্ধে আরন্ত হইয়া ক্রমে অধঃ অঙ্গে যায় এবং অনেক সময়ে উদরাময়ের 

হঠাৎ রোধ ঘটিয়া পীড়া জন্মে এবং রোগীর পম্্যায়ক্রমিক কোষ্ঠটবদ্ধ ও 

উদরাময় থাকে, এবং অতি ক্ষুধায় উদরের কামড়ানি হয়, রোগী যাহা 

পায় হাম হাম করিয়া খায় এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্ত মলসহ নির্গত হওয়ায় 
শীর্ণ হইয়া যায়। শিশু বড় অবসাদগ্রন্ত। অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে 

এবং খায় কিন্ত শীণ হইয়া যায়-__এস্লেভিক্ক এসি৯ গ্রে 
ভআক্সভ্ডিি, হঠান্নিজ্ত এবং উীকুর্ভ এক্রটেেঞ এরম 
শি গঞ্রাহ আজিজ লাইভে জজ্বার অধিকতর এবং ৫টি 

টি ও সাল ভভলীস্পযান্্িলাহ্ম শ্রীবার অধিকতর শ্রীর্ণতা 

জন্মে । 

৩। এবসিন্ছিয়াম্ (4517001010)। 

তুলন্নীম্ম প্র /-আর্টি মল্গভা, এব্রটে, এল্কহল, বেল, 
ক্যাম, ভায়পা ভ্র্যাম | | 

সারা ভ্রিলজা। 1-ইহার মাদক ও সাধারণ স্নায়বিক এবং 

যান্ত্রিক ক্রিয়োন্তেজক গুণের বশবর্তী হইয়া বুরপখণ্ডের অনেকে ইহা 

নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা! সেবনের প্রাথমিক ফল 

স্বরূপ মানসিক স্ফুপ্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত মাত্র! অতিক্রম 

করিলে শ্রীপ্রই অতি ভয়াবহ প্রলাপলক্ষণ দেখা দেয়। প্রলাপকালে 

অনবরতঃ ভ্রমণ কর! এই পর্যায়ভূক্ত সকল ওষধেই দেখিতে পাওয়া 

যায়। এঞব্নিল্হিআম্রোগী নানা প্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ দৃশ্ত দর্শন করে, 

এবং যন্ত্রণা বশতঃ ভ্রমণ করিতে বাধা হয়। ক্ক্যঠান্মঙ্িলা ও স্লিম্না 

য্ত্রণীর উপশম হয় বলিয়া শরীর চালনা করে) আল্লটিম্সিন্পিজ। 
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ইচ্ছা করিয়া চলিয়া! বেড়ায় । ফলতঃ ইহা! মূলতঃ মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা, 
বিশেষতঃ মেড়ুলা অবলঙ্গেটা প্রদেশে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। 

ইভাঁর শেষোক্ত ক্রিয়াফলে পেশীকম্প, প্রবল ও ক্ষণিক (1:01710 2170 
019171০) আক্ষেপ, মুখে ফেণোচ্ছলন, জনৈচ্ছিক মলত্যাগ ও রেত- 

স্খলন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ও প্রলাপকথন প্রভৃতি মুগীবৎ লক্ষণ উপস্থিত 

হয়। গোণভাবে ইহ| পুনরুৎপাদিক শক্তির বুদ্ধি করায় প্রথমে ক্ষুধার 

বুদ্ধি, পরিপাক শক্তির উন্নতি, শোণিতগতির বুদ্ধি এবং আবাদির কিঞ্চিৎ 

আধিক্য উপস্থিত করে। কিন্ত নানাধিক কাল পরেই ইহার অবশ্যস্তাবী, 

প্রতিক্রিয়াবশতঃ পরিপাকধিকার এবং তদান্ুষঙ্গিক লক্ষণপরম্পরা উৎপন্ন 

হয়। ইহার ক্রিয়ার মগ্ভের ক্রিয়াসহ সৌসাদৃশ্ত থাকিলেও তদপেক্ষা ইহা! 

গুরুতর ফল উৎপাদন করে। যুব ব্যক্তিদিগের রোগে ইহার অধিকতর 

বাবহার দুষ্ট হয়। 

ছিন্কিহুওলা উক্তি. জ্বর প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের 

শোণিতাধিক্য বশতঃ ভয়াবহ প্রলাপ ও অস্থির সহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ, এবং 

মন্তিফের অধদেশে রক্তাধিক্য হওয়ায় অনিদ্র। লক্ষণে এনুজ্সিলু 
ফলপ্রদ হইয়াছে | " ই] মেরুমজ্জার শোণিতাধিকা ও উত্তেজনা উৎপন্ন 

করিলে মুগীবৎ সর্ঝাঙ্গীন আক্ষেপ হওয়ায় বুদ্ধদিগের মলীল্লোগা- 

2বস্পেক্র অস্তে বুদ্ধির জড়তা ঘটিলে এবং শিশুদিগের সর্ভ্বাজ্জীণ। 

আত্ষেস লা ক্ুন্জ্ঞালস্নম্ম অধিককাল স্থায়ী হইলে প্রযুক্ত 

হইয় উপকার করিয়াছে । 

৪ কার্ডুয়াস মেরিয়নাস্ (0০810005 91711211009 )। 

শুলনলীজ প্র 1-_চেলি, সিঙ্ক, আয়ডি, মাকু” পড় | 

সাপ্রান্রঞ ভ্রিজ11--কার্ডুয়াস মেরিয়নাস যক্কৎ এবং পোর্ট্যাল 

বা যকৃদ্বার শিরা আক্রমণ করায় স্তাবা বা জগ্ডিস্ এবং অন্তান্ত পির্ত- 
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বিকার উৎপন্ন হয়। এবং এই সকল লক্ষণ দূরীকরণ জন্য প্রযুক্ত হইলে 

ইহ1 অতি স্পষ্ট স্থফল প্রদান করে। 

লক্ষণ । 

সন /--মন্তকের অবসাদভাব । মানসিক বিশৃঙ্খলভাবধুক্ত শিরো- 

ঘৃর্ণন। 

আআাঙাম্শভাীছিল 1-তিক্তাম্বাদ এবং ক্ষধাহীনতা। বিবমিষ।) 

উদ্গার : লালাআবের বুদ্ধি এবং আমাশয়ের স্কীতি। 

দ্র 1 যরুত্ের স্ফীতি ও বেদনা; যকৃদেশে পূর্ণতার অনুভূতি 

এবং শ্গাবা। দক্ষিণপার্খথ চাপিয়া শয়নে যকৃতের আততভাব এবং 

চাপ। 

হল /- পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। ঝিষ্টায় পিত্তের 
স্ব্লতা। 

মল 1-মত্রে পিত্বের রগ্তকপদার্থের বর্তমানতা। মূত্র অত্য্প, 

ঈষৎ কটা এবং ঘোলাটে । 

চিকিৎসা । 

আক্কুশ €জাঁপ- ক্করতিজল ভীললল হত্ভীিল্্য জা? 

হাঁভ্ক্পানিনিিভা! ও লালা লা ভকব্িওস্1-গ্ভাবালক্ষণযুক্ত যরৎ- 
রোগে মৃদ শির£শুল, তিজ্ঞান্বাদ, লোহিত পার্শখ ও অগ্রপুক্ত শুশ্র জিহ্বা এবং 

ঈষৎ সবুজ ও তরল পদার্থের বমন থাকিলে বকা ঝ্ভঙ্কণস্ন্ প্রযোজ্য । 

যককদ্দেশ '্মন্বন্তিকর পুর্ণভা বিশিষ্ট, বিষ্টা পিত্তসংযুক্ত এবং মৃত্র স্বর্ণীভ ; 

দক্ষিণ কুক্ষি ও. আমাশয়োদ্ধ প্রদেশ স্পর্শে বেদনা । ডাঃ বার্পেটের 

মতে ্টার্ণাম বা সম্মুখ ও মধ্য বক্ষের নিম্াংশের উপরিভাগে ঘোর 

কট।সে ত্বকস্থানের বর্তমানতা” হ্কালুাস হসলিম্রনণসেন্্র 
উৎকৃষ্ট নির্দেশক বলিয়া গণ্য; তিনি বলেন “ইহ! বরুৎ এবং হুৎপিও 
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উভয়ের বিকার প্রদর্শন করে।” ম্পল্রীল্লোসক্ে নিভুভুকলন্ঃ 

ইহার একটি প্রধান প্রদর্শক বণিয়। অগ্ুমিত। ইন্্ক্রজেওচ। 

রোগাস্তিক পিত্তবিকার ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। হা উজ্ড্যাভ্ডিশ্ 
তিক্তাম্বাদ, অন্ভ্ের পুরাতন জড়ত্ব নিবন্ধন কোষ্টবদ্ধ, লেপবুক্ত জিহ্বা এবং 

হরিদ্রাবণ মুত্র দুষ্ট হয়। লাল ভলাতাগ একেলা সহ তূণনীয়। ভাঃ 

হেল বলেন “শিরাবিকারে ইহা ঞলেলো ও তল্মা্ মধ্যস্থান অধিকার 

করে। শ্লিশুস্পীলল! হ্রা্গিশ্ু ইহা উপকারী । 

হ্বিলাচি জ্বল 4-উপরি উক্ত শ্তাবালক্গণ!দি বর্তমান থাকিলে 

শীতকম্পাদির অবস্থাযুক্ত সবিরাম জর ইহা যে আরোগ্য করিতে পারে 
তাহারও নিদশন পা€য়। যায়। 

৫1 ন্যাফ্যালিয়াঁম্ ( 0177101)51100) ) 

কুলন্নীজ শহপ্র ক্যাম, কণগি, জ্যাগ্তক্স্। 

সাব্রান্লণ। ভরি 4 ইহার আদি ক্রিয়া মন্তিফ-মেরুমজ্জেয় শ্নাধু 

মগ্ুলে হওয়ায় মুখ এবং অধঃঅঙ্গে ইহা স্াযুশূণ উৎপন্ন করে। গৌণভাবে 

ইহার ক্রিয়ায় খভুন্কার উপস্থিত হয়। পুনরুৎপার্দিকাশক্তির বিকার 
লক্ষণম্বরূপ ইহাতে ত্বগধঃ গুটিকা এবং মুথে বিশেষ প্রকারের বরোব্রণ 

ও চিত্রবিচি্র কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। 

চিল্কি তন 1__অবস্থাবিশেষে লালাভিল্কী বা অধঃঅঙ্গের স্স।যু- 

শুল্রোগে লঠাক্ল্যানিলক্সাস্ দ্বারা ফল পাওয়া বায়। তাক্ষ শ্গাযু 

শুল সায়াটিক স্বাযুর শাখা গ্রশাখায় বিস্তৃত হয়। বেদনায় আক্রান্ত 

শরীরাংশের অসাড়তা জন্মে অথবা অসাড়তা ও বেন! পধ্যায়ক্রমে 

উপস্থিত হয়। ইহা কুললস্িহ্হ, সহ তুলনীয় । বেদনা! পদাঙ্গুলি 

পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহা স্পদকীভ্,ন্লিল বসন্বীতিল, বদলা! 
আরোগ্য করিয়াছে । উপরিউক্ত সায়াটিক। বর্তমান থাকিণে ইহান্বল্প 
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ও লালচে কটাবর্ণের স্রাবযুক্ত লরভ্লো ক্রুচ্ছ লগ আরোগ্য করিতে 

সক্ষম। বস্তিকোটরে অত্যন্ত কষ্ট থাকে । রজোকৃচ্ছরোগে সছিদ্র 
বয়োব্রণ, ত্বগধ গুটিক1 এবং মুখে চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক থাকিলে ইহ দ্বারা 

উপকার হয়। 

৬। ল্যাক্টুকা ভিরসা ( [,70100108 ৬11০0১৪ ) | 

ব্ুলনীজ্ শুহ্বঞ্র -_কফিয়া, ড্রসিরা, ওপিয়াম্। 

, সাব্রাব্রণ ভরি £- ইহ) প্রধানতঃ মন্তিকফ ও স্নামুণগুলে ক্রিয়া 

প্রকাশ করিয়া নারীম্পন্দনের শক্তি ও সংখ্যার হাম করে এবং 

রোগীর নিদ্রায় প্রবৃত্তি জন্মে। ক্রিয়ার কোন অবস্থাতেই ইহা 

অহিফেনের স্তায় মস্তি ও শোণিতসঞ্চলনের উত্তেজনা! আনয়ন করে না। 

ইহার পরোক্ষ ক্রিয়ায় পুনরুৎপার্দিকাশক্তি ও শ্বাসযপ্ত্রের শ্রৈম্মিক বিল্লি 
আক্রান্ত হয়। শরীরের অত্যন্ত ক্লান্তি 9 দুর্বলতা জন্মে; শরীরে 

অনভ্যস্ত আততভাব উৎপন্ন হয়। 

চিন্িকিশ৩লা। £-স্বর্যন্ত্রের উত্তেজনাবশতঃ শ্বাসরোধের অনুভূতি 

ও গলাধঃ গহ্বরে শুড়শুড়ি হইলে যে প্রচণ্ড আক্কেস্পিক্ক ক্কান্নিত্ভি 

ল্ষ বিদীর্ণ হওয়ার স্তায় আশঙ্কা জন্মে” তাহাতে নন্য।স্উ, কা 
উপকারী । প্রচুর শ্রেম্স। নিষ্ঠত হইলে কাদির নিবৃত্তি হয়। এন্লে 

ইহা সূ্রন্নিলা সহ তুণনীয়। 
মন্তিষ্লক্ষণম্বরূপ “বিরক্তি ও খিটখিটে ভাব এবং চিন্তাশক্তির বিশৃঙ্খলা ও 

দৌর্বপ্য ) মন্তকে মৃদ্ধ বেদনা এবং দক্ষিণ কুক্ষির পূর্ণতা” প্রভৃতি ওষধ- 

পরীক্ষোৎপন্ন লক্ষণপরম্পরামধ্যে নিকট সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ 

হয় ডাঃ হিউজ অগ্নমান করেন যে, ইহা দ্বার! গুল্ম বারুঘটিত ম্পিল্রস্পুক্ন* 

মন্তিফীয় দৌর্বল্যঘটিত লিজ্রালুত্ভা এবং কোন বিশেষ প্রকারের 

০ম্পাশিশুস্ঞএওজ্িন্ক অক্কভকব্লোগি আরোগ্য হইতে পারে। 
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৭ | মিলিফলিয়াম্ ( [11119191101 ) | 

উউঞ্পল্জ্ 1- অস্থি এবং সন্ধিসন্নিহিত প্রদেশে ধীরগতির স্থচি- 

বেধধং অথব1 দপদপানি বেদনা, শরীরের বামপার্খে এবং হস্ত ও পদে 

অধিকতর থাকে ॥ সন্ধ্াকালে ও রজনীতে । 

শঞ*পম্শন্ম 1- ওয়াইন মগ্ধ পানে । সিবসে। 

সন্দহ্ 1__মিলিফপিয়াম্ যাহার কার্ধ্য গ্রতিষেধক--শরাম মিউ। 

মিলিফলিয়াম মস্তকে রক্তাধিক্য জন্মাইলে কাফিপানে তাহার 

উপশম । 

ইহ! যাহার পরে পযোজ্য-_রক্তক্রাবে একন ও আনিকার । 

ব্কলমীল্ /--আণিক, কার্ধ ভেজ, ইরিজি, হেমা, ইপিকা,, 

সিনিসি অরি, টিলি। 

ৌঞ্রালঞ ভরি 1- মেরুমজ্জেয ক্নাধুর প্রাথমিক আক্রমণদ্বার! 

ইহা কৈশিক শির।নগুলী, ধিশেষতঃ বস্তিকোটরস্থ কৈশিক শিরামগ্ণী 

বিকারগ্রস্ত করিলে বস্তিকোটরযন্ত্র, নাপিকা ও কুম্ফুম্ হইতে শোণিতজাব 

হয়। ইহার শোণিতস্রাব হেমামেলিসের আাব হইতে প্রবলতর | 

লক্ষণ । 

নাসিক ।--নাসিকা হইতে শোণিততআ্রাব; মস্তক এবং বক্ষে 

রক্তাধিক্য হইলেও এরূপ । 

শ্বাসযন্ত্র।-__অর্শের শোণিতের ও খ্রক্রাবের রোধ নিবন্ধন কাসি হইলে 

পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল শোণিত নিত হয়, বক্ষে কষ্ট জন্মে এবং ক্াকাশের 

রোগীর হৃৎকম্প হয়। বারুনণীতে অতাধিক শ্র্রেম্মার সঞ্চয় । ফুসফুসে 

বিদ্ধ করার স্ায় বেদন! এবং হুদ্বেধ ও খ্বৃষ্টবৎ অন্ুভূতি। 

স্্রীজননেন্দ্রিয় ।-__খতুর রোধ অথবা! অতি প্রচুরত।। অত্যধিক 

পরিশ্রম প্রযুক্ত জরাধু হইতে রক্তশ্নাব ও মস্তকে রক্তাধিক্য। শ্বেত গ্রদর। 



১১০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

সাধারণ লক্ষণ ।-_-অঙ্গাদিতে বিদ্ধ, আকৃষ্ট 'ও ছিন্নবৎ বেদনা 'ও 

রক্তাধিক্য। ল্লত্ুজ্রা 7 শ্নৈম্মিকবিল্লির নির্জীবতাবশতঃ শ্রেম্সাজাব | 

ক্ষত হইতে, বিশেষতঃ রোগী পতিত হইলে প্রচুর রক্তত্রাব। অঙ্গাদির 
অতুচ্চে উত্তোলনের অথবা অতি পরিশ্রমের কুফল । 

ভি্কিশুস্না 1-_অধিকাংশ সময়ে যান্সিক নিজ্জীবতা অথবা! অত্যধিক 

শ্রম নিবন্ধন নাসিকা, ফুস্কুস্, অন্তর এবং ভ্ত্রীজননেন্ত্িয় হইতে উউজজ্দ্রল্ন 

০শাপিভজ্্ান্ের চিসক্লিক্ভিনজআীহম দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া 

যায়। শোণিভআবে ইহা একনট সহ তুলনীয় হইলেও তাহার 
নায় ইচাতে রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত হয় না । অন্তান্ত রোগমধো লতা 

জর্ণ, হাম্ষমাল্।স্শ5 শ্ৈন্মকবিল্লির নিজ্জীবতা বশতঃ শ্রভিশ্ঠযা। 

এবং গর্ভাবস্থার 2 লি-্ভক ০ ইনস্ বা শ্শিল্রালিজ্তিল্ল 
চিকিৎসায় ইহা! ফলগ্রদ | 

৮ | সনিসিয় অরিয়াস্ ( 8116019 01505 ) ণ 

শপ 

শস্চ্স।- সাধারণতঃ অপরাডে। 

কুলন্নীক্স প্র 1 ক্যান্কে কা, হেলনি, ফস্, পাল্্, স্তা্গুই, 
সিপি। 

সখপ্রাক্রঞ ভ্রিজ। ইহা ছার! শ্লৈদ্মিক ঝিল্লি অতি গ্রবলরূপে 

আক্রান্ত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা! জন্মে এবং তাহা হইতে অধিকতর 

শ্লেম্মামাব হয়। জননেন্দ্রিয় ও মুত্রযন্্ন সহ ইহার বিশেষ এবং 

বারুনালী ও অন্ত্রপথ সহ স্বর্পতর ক্রিয়াসন্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। 

গুল্সবাধু এবং শ্ীজননেন্দ্িয়ের অন্যান্য রোগের প্্রক্ষিপ্তক্রিয়া নিবন্ধন 

স্নায়বয়িক উত্তেজনাপ্রবণতার সায় স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতাঁও ইহ! 

উৎপন্ন করিয়। থাকে । 



সিনিসিয় অরিয়ান্। | ১১১ 

ভনম্ষ। 4--হাচি এবং নামিকার পুর্ণতা ও জ্বালা । সদ্দিরোগ। 

সরল প্রতিগ্রািক কাপি, বিশেষতঃ আনুষঙ্গিকরূপে যদি খতুতআ্াবের 
অনিয়ম বা রোধ ঘটে। বাষুনপার শ্র্েম্মাশ্রাবের বুদ্ধি হইণে বামুনলী 

এবং কুন্ফুদ্ শ্রেম্স পূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু কিছু উঠে ন!। 

মত্রযন্থ বিকারবশতঃ মৃএস্থাণার তাপ ও বেগ হওয়ায় ঝুম্থন ভইতে 

থাকে ; কিডনি প্রদেশে বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগ । শাভভাবের 

পর মুত্রবেগ এবং শোণিতরঞ্জিত সুত্র তাগ । মুত্র অশ্যন্প ও অতিশয় রঞ্জিত 

থাকে । বারগ্বার প্রচুর মৃত্রের শ্রোত বঠিয়া নিগমণ। কিভর্ষন প্রদেশে 
অল্প বেদনা । 

স্ীজননেক্দিয়রোগে শৈভ্যসংস্পর্শ নিবন্ধন খতুরোধ | বাধক বেদনার 
ুত্রদন্বস্ধায় কষ্ট । পৃষ্ঠের ধেদনা হইপে অতি শীঘ্র প্রচুর খভম্বাব। 

বাধাপ্রাপ্ত অত্যপ্প খতুন্নাৰ। আনঞসনিত খতুআব) সময়ে অতি শীঘ্র, 
সময়ে বিণস্বাগত। খতুআাবের পরিবর্তে শ্বেত প্রদর অথবা শ্বেত- 

প্রদরকাণে মুত্রদস্বন্ধায় ক । 

সাধারণতঃ রোগী বাত প্রকৃতি ও অসহিষণুণ। নিদ্রাহীনতা ও 
গুল্মবাযুবৎ মানসিক ভাব । গভীর অনিদ্রায় জাজ্জলামান ও অসন্থষ্টিকর 

স্বপ্রদশন | 

ওলিস্পণলক লল্ষ্প অধিকাংশ রোগপহ জ্্রীভকল্মন্ে- 
ভিদ্রুললিক্কাজেল ক্নাীমিভ্ডা ইহার প্রদর্শক । 

চিক্কিহুত্ন। /--জরারুৰ উত্তেজনাবশতঃ ্সন্বিড্লা ঘটলে 

'স্নিম্মিস্নি জরাঘুর শান্তি বিধান করিয়। নিদ্রানয়ন করে। 
যুবতী স্ত্রীণোক দিগের স্বানিক্াসিিতভি অবস্থা বিশেবে ইহা- 

দ্বারা কাধ্য হয়। 

বুবতী স্ত্রীণোকদিগের অনেকদিন পর্য্স্ত খতু বদ্ধ থাকিলে ক্রমশঃ 

তাহা দিগের স্বাস্থ্যতঙ্গ ও বুক্তহীনত। জন্মে । তাহারা খ্যাক্ খ্যাক করির৷ 



১১২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

কামে এবং অন্থুকল্প রজঃআাব স্বরূপ রক্ত নিষ্টত হয়। তাহার! প্রথমে 

শ্তিশ্ঠাজিন্ত অন্ষমান্কাস্প বা ক্যাউাল্লেল শাইস্িস্্ 
এরাগগ্রস্ত হইলে অবশেষে জুস্জ্ঞুসে ও৩ডিক্কোঞ্প ভি (৭- 
০7015 1) 1016১) হয় । রোগী সামাগ্ত শৈতাসংস্পর্শ সহা করিতে 

পারে না, তাহাতে কাসির বৃদ্ধি হয় ও ক্রমেই অধিক পরিমাণে গয়ার 

উঠিতে থাকে । রোগের প্রথমাবস্থায় নিনন্নিস্িঅ প্রযুক্ত হইলে 
খতুতআ্াব পুনরানয়ন করিয়া ইহ! রোগারোগা করিতে পারে। 

সুর ন্্রত্লোত্সেত বিশেষত; স্ত্রীণোকদিগের জরায়ু বিকার সংস্র- 
বীয় মত্রস্ত্ররোগে স্িিনিস্িনিআ দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়। মৃত্রত্যাগে 
অতান্ত যন্তরণ! হয়। মুত্রস্থালীগ্রীবায় অশাস্তিকর তাপান্ুভৃতি জন্মে । কিডনি, 

বিশেষতঃ দক্ষিণ কিডনি প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় বিবনিষার উদ্রেক 

হয়। এই সকণ লক্ষণ থাকায় ্িনিন্বিসিম্স লিভ নবি স্পাহখল্ত্ি 
স্ুজশ্পশিলা। বা শশ্ঃতরন্লি হল্লােল্ল শ্লশ্ুল উপশম 

করিয়াছে । সম্পূর্ণ মুজ্রপহ হইতে ক্তুআ্া, বিশেষতঃ তাহ! 

খতুরোধবশতঃ হইলে এবং অবস্থাবিশেষে বৃন্ধ করোগ নিবন্ধন শদকল্জী 
প্রভৃতি ভ্ুলশ্শোখ্খেল্ পক্ষে ইহা উপকারী । 

লজেলীক্কচ্জ_; বা ভ্স্মেেনল্রিা তোগে মৃত্রবিকার 
এবং কটি ও আমাশয় প্রদেশে কর্তিনবৎ বেদনা থাকিলে রোগী রজনাতে যদি 

হক্ হকৃ করিয়! কাসিতে থাকে ন্নিন্বিনিষ্স তাহার ওউষধ। সিক্ততা বা 

পদ পিক্ত কর! প্রভৃতি শৈত্যমংস্পশ প্রযুক্ত আত্ঙবাত্ডাল বা 

গভ্রমেনিআাল্লোত্ে স্গাধুর উত্তেজনা প্রবণতা, আলস্ত এবং জল- 

শোথ জন্মিলে স্িন্িনিসিজ প্রধুক্ত হয়। রক্তহীন বা মৃত 
পাওঙুরোগগ্রস্ত (০1)19:০6০) বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদররোগের ইহা 

বিশেষ ফলপ্রদর ওঁষধ। ইহাদিগের গাত্রবর্ণ সবুজাভ হওয়ায় ইংলগ্ 

প্রভৃতি দেশে এই রোগে শ্রিণপিকনেস বলে । 



ইরিজিরন্-_যুপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটাম্। ১১৩ 

৯। ইরিজিরন__ ( £785707 ) 
ুকলম্নীজ শউম্বঞ্্ £__একন, সিনামম্, ইপিকা', স্তাবাই, দিকেলি, 

টেরিবি, টি.লিয়াম্ । 

সাপ্রান্রণ ভা £--ধমনীমগ্ডলের পেশীর (01705010050 

11110500151 71018) আক্রমণ দ্বার ইহ! শিথিলতা উৎপন্ন করায় 

নাসিকা, অন্ধ ও অগ্ঠান্ত যদ্্ এবং বিশেষরূপে জরায়ু হইতে রক্তআব হয়। 

শোণিতের উজ্জল লোহিত বর্ণ এবং সামান্ত গাত্রচালনায় রক্তত্রাবের 

বৃদ্ধি ইহার বিশেবত1 | মৃত্যন্্ের ক্রিয়ায় ইহ। মূত্রকুচ্ছ, উৎপন্ন করে। 

চিকিৎস|। 

গ্ুুল।ভন গশল্লিজ। বা সু্সপ্রাভুলোঙ্গে চর্গপ্ধ ও জ্বালা- 

যুক্ত মূত্র ফোট! ফোট। করিয়া! নির্গমনকালে শুত্রপথ জানা ও চন্ চন্ 
করিলে ইছল্্িভি্রন্্ দ্বার উপকার হয়। €্পীনশিত্ড জরা -- 

কোন কোন চিকিৎসক প্রায় সর্বপ্রকার রক্তত্রাবের পক্ষেই উল্্ি- 

ভিকুলন্ম্ক্ে অমোঘ ওষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। জরায়ুর 

রক্তত্রাবকাণে সরপান্ত্র ও মৃত্রস্থালীর উত্তেজনা এবং মুত্রকৃচ্ছ, থাকিলে 
ইহা উপকারাঁ। ইহার শোণিতস্রোত থাকিয়। থাকিয়া বহে ১ প্রবল শ্োত 

বহিতে বহিতে হঠাৎ রোধ ঘটে, পুনঃ বহিতে থকে ; শোণিত সহ কৃষ্ণবর্ণ 

শোণিতচাপ মিশ্রিত থাকে । শ্রসলাভ্ডিকি ল্ক্্রান্র এবং 
মূত্রস্থালীতে মুররশিলার বর্তমানতা নিবন্ধন ুক্রস্থাল্লী হইতে 
অসদলন্নীস ০্শোশিভ্ জরা নিবারণেও ইহ সক্ষম । 

১০। ফুপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটামৃ। 
(20081607000 06110156010) 

শশা 1-যুপে পার্ফর পরে প্রযোজ্য--নেট মিউ, দিপিকা” 

৮ 



১১৪ হোমি গপ্যাথিক ভৈষ্জ্য-বিজ্ঞান | 

ভুলন্নীক্স উহ্বঞ্র ঃ-চেলিড, পড়, লাইক (স্টাবারোগে )। 
ব্রায়নিয়া ইহার অতি নিকট সম্বন্ধঘুক্ত সমক্রিয় ওষধ। ব্রায় রোগীর 

প্রচুর ঘরন্ম হয় 'ও সে বেদনার বৃদ্ধি জগ্ত স্থিরাবস্থায় থাকে ? যুপের ঘন্ম হয়, 

কিন্তু বেদন। জন্ত সে অস্থির থাকে । 

সাএ্রান্সঞ। ক্রি 1- আমাশয়, বরকত তান্তবোপাদান এবং 

বাযুনলীর শ্লৈম্মক বিলিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শিঘ! থাকে | আমাশয়- 

যকতমগুলের রে!'গলক্ষণে ইহা পিভ্তবৰমনাদি, তান্তবোপাদান আক্রমণ- 

লক্ষণস্বদ্ূপ অঙ্গাদির বহতর স্থানে বেদনা ও টাটানি এবং বাবুনলীতে 

ক্রিয়া ফলে কাস ও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন করে। ফলতঃ, শরীরে 

ইহা যে অবস্থা উৎপন্ন করে ম্যাণেরিয়ারোগণক্ষণ সহ তাহার বিশেষ 

সাদৃষ্ত দেখিতে পাওয়া বায়। বুদ্ধ এবং মগ্যপারাদিগের পক্ষে হহা 

বিশেষ উপযোগী | 

কল 1-শ্বাসযন্থ বিকারবশতঃ নাপিকাসন্দিতে হাচি হয় ও 

প্রত্যেক আস্থ কন্ কন করে। স্বরধদ্ধে সর্দি ও স্বরভঙ্গ। সন্ধাকালে 

খ্যাক খ্যাক করিয়া কামি । বারুনলীর টাটানি ও তাপ। কামি হইলে 

চক্ষু জলপুর্ণ হয় এবং সুখের রক্তিম জন্মে। সখিরান অরের রোধ প্রযুক্ত 

প্রলাপকজণমংঘুক্ত কাসি। বক্ষে টাটানি থাকিণে শ্বাস টানিতে 

বদ্ধিত হয় এখং দীড়াইতে, বসিতে বা শুইতে রোগী শরীর বাকাইতে 

পারে না। 

রসবাতরোগ প্রবণতা৷ বিশিষ্ট রোগীর বেদনা, অধঃ হইতে উদ্ধে যায় এবং 

রোগ স5 পিভ্তশিশ্রিত উদরাময় জন্মে । রসবাত এবং পিত্তজরে রোগী আস্থির ত। 

সহ পার্খপরিধর্তন করে, কেঁকায় এবং ক্লান্তি ও মুচ্ছর স্টায় বোধ করে। 

শ্রলস্পন্ লক্ষণ ঃ-সম্পুর্ণ শব্লীল্লে ছু, 
দাস অস্থি শিত্ছেন্ল অন্যুভ্ত্ভি-শগীরের টাটানি ও 
কনকনানি আর্পিক্।তিওও দেখিতে পাওয়৷ যায়, কিন্তু ভীক্ষতায় তাহ! 



যুপেটোরিয়াম পাফলিয়েটাম্।. ১১৫ 

ক্ুস্পেটভ্িজাতিমল্র কনকনানি বেদন! সহ তুলনীয় নহে। ইহার 
ষ্টান্ুৃতি এতাদৃশ প্রবল যে, রোগী বোধ করে যেন তাঁহার সম্পূর্ণ শরীরের 

অস্থি ভগ্ন হইয়াছে অথবা সন্বিনিচয় হইতে অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে। 

চিকিৎসা । 

সন্দিরোগ-__নাসিকাসন্দি; ইন্ফয়েঞ্জা বা দেশ 
ব্যাপক প্রতিশ্যায়; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বরযন্ত্র 

সন্ধি; এফনিয়। বা স্বরলোপ; কাসি।_ স্মস্তিজালি- 
আস্ শ্ীক্ক ভিনজ্রোম্মেকল উপরিউক্ত সাধারণ সদ্দি ও 

ইন্ফরয়েজী গুভৃতি সন্দিরোগ মাত্রেই সম্পূর্ণ শরীরের স্বৃষ্টবৎ 

কনকনানি বেদনার রোগী বোধ করে যেন তাহার অস্থিনিচয় 

ভগ্ন হইয়াছে। স্বরবণ্ধ প্রভৃতি উদ্ধ শ্বাসবন্থপথের অত্যন্ত টাটানি, 

স্বরবদ্ধ এব; কাসি হয়। সাধারণ নাসিকা সদ্দিতে অত্যন্ত 

তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু রোগী জপপান করিলে বমন হইয়া যায়। 

কঠিন কানিতে 'বোধ হয় যেন শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, মস্তক এবং বক্ষে 
আঘাত লাগার রোগী স্্রনিলাল হায় মস্তক ও বক্ষ হস্ত 

দ্বারা ধারণ করে। সাধারণ সদ্দি রোগে ইহা অনেক বিষয়ে ব্রা 

সহ তুলনীয় । “ঠাঁড় ভাঙ্গা বেদনার” বর্ভমানতাই ইহার বিশেষতা। এই 
সকল রোগলক্ষণ মহ তরুণ পিস্তবিকারের উপস্থিতি ইহার অধিকতর 

নিশ্চয়াত্মক গ্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে । অনেক চিকিৎ- 

সক ইন্ফ্রুয়েজারোগের গথশাবস্থার চিকিৎসায় কেবল স্সুশ্পে- 
স্পা ক্রল্ল উপরেই নির্ভর করিয়। থাকেন। 

সহ্িজ্পাম জল এবং আ্রাভিম্যাভিক জ্বর 
হ্যাট ল্লেল ক্িললীক /-“অস্থিবেদনা এবং শীতকম্পের অন্তদ্ধামের 



১১৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

সঙ্গে সঙ্গে বমনের বিরতি” স্ুশে শাক্ষল্র সবিরাম জরের প্রদর্শক । 
এই জরে ইইন্সিল্রা জরের ন্যায় আমাশয়লক্ষণ উপস্থিত হয়, সম্পূর্ণ 

শরীরে জআ।্শিক্কান্তর স্তার় পেশীর বেদন। থাকে এবং শীতকম্প পর্য্যায়- 

ক্রমে এক দিখস সকালে ও পর দিবস সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে এবং 

শীতের পূর্বে তৃষ্ণা হওয়ায় জণ পান করিলে তাহা ও তিক্ত পিত্ত বমন 

হইয়। যায়। ফলত; তৃষ্1, জলপান এবং তিক্ত বমনের উপস্থিতি প্রযুক্ত 
রোগী বুবিতে পারে শীতকম্প আসিতেছে, কেননা সে “যথে জল 
প্রন করিতে পারে না।” কটিতে নত আরম্ত হয় ও তাহার সঙ্গে 

সঙ্গে মস্তকে চাপান্ুভৃতি জন্মে। ডাং বেজ “মস্তকে চাপ এবং 

লল[টে গুরুত্বান্রভুতিকে” এ জরে স্ুর্পে সীক্ষন্ত্রি নিশ্চয়াআক 

প্রদর্শক বপিয়। বিবেচনা করেন। তাপের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বেদন।র 

বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম অত্যন্পঃ অথবা হয় না। কিন্তু অগ্ঠাণ্ত লক্ষণ সুস্পই থাকিলে 

প্রচুর ঘর্মেও ইহার ক্রিয়ার বাধ! জন্মে ন৷। ক্যুস্পেট লিজা 
জ্বরের আক্রমণের অনিয়মিত পরিস্ফুরণ হয়। যকৃতের বিকার থাকে 

এবং গাত্রে পীতাভ। জন্মে। 

পিত্ৃশ্লেম্স। জরে পিত্তের বমন, বক্ষ, পেশী" ও" আস্থর বেদনা, 

নাসিক! হইতে সর্দিআ্রাব, চক্ষু হইতে জল আ্রাব এবং চক্ষুগে(লকে 

টাটানি এবং মন্তকে কনকনানি থাকিলে, ইহা অব্যর্থ ওষধ মধ্যে 

পরিগণিত । 

ঞস্পিস্-ডাং উল্ফ, ইহাকে সবিরাম জরের অন্ততম উৎকৃষ্ট 
ওষধ বলিয়। বাখ্য! করেন। ঘর্মে তৃষা থাকে না। অপরাহ ৩ ঝ! ৪ টার 

সময় শীত হয় ও তাহাতে তৃষা থাকে । রোগ অধিককাণ স্থায়ী হইলে 

আম বাতের উদ্ভেদ দেখ! দেয়। 

ল্লাস্উিক্ুস্- উরদেশে শীতের আরম্ত হয় ও সাধারণতঃ জ্বরের 

সহিত গু কাসি থাকে । 



যুপেটোরিয়াম পার্পুরিয়াম্।, ১১৭ 

১১। যুপেটোরিয়াম পার্পুরিয়াম্ । 
(15008601710) 00100110177, ) 

সুলন্ীয্ শুত্রঞ্র /--এপিস্, এপসাই, ক্যানা স্তাট, ঘুপে পার্ফ 

সিনিসিয়। 

সাব্রালঞ। করিল] 4 মুত্রযন্ এবং পেশীমগ্ডলই হহীর ক্রিয়ার 
প্রধান লক্ষ্য। মৃত্রযপ্রে ক্রিয়া দ্বারা ইহা মুত্রত্রাবের বৃদ্ধি এবং মৃত্রস্থালীর 
অত্যধিক উত্তেজনা উৎপন্ন করে। পেশীমগুলে ক্রিয়া বশতঃ ইহা রনবাত 

সদৃশ রোগ উৎপন্ন করে। স্নাঘুম গুলে গৌণ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা স্থল- 
বিশেষে অধঃ হইতে উর্ধগামী ম্নারুশূল, শ্রবণ ও দৃষ্িভ্রম এবং চিন্তাবিভ্রাট 
উপস্থিত করে । 

ভলম্ষু-ন $-_ পুণে প্রচণ্ড কর্তনবৎ বেদন।। বুক্ককের গভীরদেশে 

ুদ্ু এবং কর্তনবৎ বেদনা । মুত্রত্যাগে মৃত্রস্থালীতে এবং মূত্রপথে তীব্র 

চনচনি ও জালা । মুত্রের পরিমাণের অত্যন্ত বৃদ্ধি। নির্বাধ মুত্রক্ষরণ, 

বিশেষতঃ শিশুদিগের । অবিশ্রান্ত মুত্রত্যাগেচ্ছ। ; বারম্বার মুত্রত্যাগের 

পরেও মুত্রস্থালী পুর্ণ বোঁধ। মুত্রস্থালীতে টাটানি, বেদনা, গভীর 

কনকনানি*অন্বস্তি এবং সপ্দি। 

রোগী রসবাতরোগ প্রবণ ;) বেদন1 শরীরাধঃ হইতে উদ্ধগামী হয় ও 

পিত্ত সংযুক্ত উদরাময় জন্মে। রসবাত রোগে ও পৈত্িক জরে রোগী 

অস্থির থাকে, এপাশ ওপাশ করে, কেঁকায় এবং ক্লান্ত ও মৃচ্ছার গা 

বোধ করে। 

চিকি€সা। 

ক্লু লা নিজ্ডন্নি এব ু ভ্রস্থাললীল্র শদ্লীহ বা 

নিউাউইডিস্্ 1 পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল মুরস্থালী প্রদাহরোগে 
স্কুর্পে শীলুঞ্গু প্রযুক্ত হইয়াছে। মৃত্রকৃচ্ছ'ই তাহার প্রধান লক্ষণ 



১১৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

রূপে বর্তমান থাকে । বুক্ধক ও মুত্রস্থালী কনকন করে এবং অবিশ্রান্ত 

মুত্রবেগ হইতে থাকে । উপরি উক্ত প্রকার লক্ষণের বর্তমানতায় ইহ! 

সুজ শ্শিলা ও সহিলানম জ্জলল্লোগগেও্ও প্রযোজ্য । 

শৈতাসংস্পর্শ নিবন্ধন পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল কিড্ান- 
প্রদ্াহেও যুপে পার্পু প্রগ্োগোপধুক্ত বধ । এন্ণে লিল 
ঞ্পুজটন্লেদম্ন ইহার প্রদর্শক। মূত্রত্যাগে ন্যুনাধিক কষ্ট হয় অথব! 

মৃত্রের সম্পূণ রোধ ঘটে। এলবুমিন্ুরিয়া ৷ লালামেহ রোগে 
জ্কলশ্পে।হ জন্মিলে ইহা তাহার নিবারক । রোগী অতান্প পরিমাণ 

মূত্রত্যাগ করে, বহিস্থশোথ বা ইডি জন্মে এবং হস্ত পদ শীতল থাকে । 

সায়াটিক! ঝা গৃরপী এবং রসবাত বা রুম্যাটিজমৃ।__ 
অতি কঠিন বেদনাধুক্ত দক্ষিণ পার্থর সায়াটিকা রোগের ক্রুশ সাল 

দ্বারা উপকার হইয়াছে । বুদ্ধদগের রসবাতরোগে অস্থির টাটানি এবং 

গুল্ফ বা পাদমূলসন্ধির স্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহ! তাহার-ওষধ। 

সলিল্রাস্ম জ্বল বা ই-্জীল্রন্মিতিন্উ ক্ষিলাল্ 4 
শীতকম্প পুষ্ঠ তইতে আরম্ত হইয়া বিস্তৃত হইলে স্মুক্টে গশালরষ্পু সবিরাম 
জর আরোগ্য করিতে পারে। ইহা এবং স্সুশ্পে সান্লক্ক উভয়েই 

অস্থিবেদনা নিধারণে সক্ষম । অনেক লক্ষণেই উভয় ওষধ তুল্য । 

ইহাদিগের প্রভেদ স্থিবীকৃত হয় নাই । 

১২। ট্যারাকসেকাম্ (04198০020) | 
উস্পচস্জ্ 4-ইহার প্রায় সমুদয় লক্ষণই উপবেশন এবং শয়না- 

বস্থায় ও বিশ্র।মে বুদ্ধিপ্রাক্ত হয় (কাউপারথোয়েট-_নানাপ্রকারে 

শরীর চালনায় )। 

সুজ্ললীয্মস শন্বপ্র 1-ব্রায়, ক্যাপ্সি, চেলি, হাইড্রাস্, নাক্স্ 
ভ, পাল্স্, স্পিজি। 



ট্যারাক্সেকাম্। . ১১৯ 

সাপ্বীলরঞ। ভ্রিলযা। 1- ইহা প্রধানতঃ পরিপাঁকঘন্ত্রপথ এবং যক্কতে 

ক্রিয়াপ্রকাশ করে। 

নল 4-_শুভ্রলেপাবৃত জিহ্বার লেপ ছালের হ্যায় উঠিতে থাকে 
এবং জিহ্বোপরে পোহিতবর্ণ, বেদনাধুক্ত ও স্পর্শ[সহিষুণ এবং কলঙ্বযুক্ত 

স্থান থাকিয়! যায়-জিহবা দেখিতে চিত্রবিচিত্র মানচিত্রবৎ আকৃতিপ্রাপ্ত 

হয়। আহারান্তে মুখের তিক্তম্বাদ । 

তিক্ত উদ্গার; হিক্ক। | বিবমিষা নিবন্ধন শ্কিঃশুল ও উৎকণ্ঠা) 

বসাপদার্থ আহার করার ন্যায় বমন | উদরের উভয় পার্থ ও আমাশয়াধঃ 
উদ্রপ্রদেশে স্ুচিবেধবৎ বেদন।। তর বিবৃদ্ধি ও দরড়কচড়া ভাব। 

প্রীহাস্থানে বেদনা । উদরের চালনায় তদভ্যন্তরে জলবিম্ব গঠিত ও ভগ্ন 

হওয়ার অনুভূতি জন্মে ও চাপের সহিত নিক্ষল মলবেগ হইলে অত্যন্প 

কঠিন মলত্যাগ হয়| বিষ্টা কঠিন না থাকিলেও তাহা ত্যাগে কষ্ট। 

চিকৎসা। 

বকা 1 পিত্বঘুক্ত বিষ্ার উদরাময় এবং যরুদেশে টাটানি 

বেদনা হইলে, .তিল্ত আস্বাদ ও স্ণনঢ্ভ্র কুলক্কসুত্ত 
ভিহিত্বা' এবং আহার ব1 পানান্তে শীতের অনুভূতি গরভৃতি এক্ষণ উপস্থিত 

হইলে ট্যলাক্সেক্কাম্ উপকারী । 

। জল 4 উ্যাল।ক্ুসেক্কান্সেক্স উউক্ষজেড্ শ্ক্ভত্ভি 

তকে রোগী স্থিরভাবে থাকিলে জজঙ্ঘার বেদনা অসহনীয় বৃদ্ধি পায়, 

এজন্য অস্থিরতামহ ছটফট করিতে থাকে, অবিশ্রান্তভাবে বিড় বিড় করিয়| 

প্রলাপ কহে, তাহার মন্তকপশ্চাতে ওচণ্ড; ছিন্নবৎ বেদনা] হয়, এবং 

আহার বা পানান্তে শীত বোধ করে ও ভিক্বা মান্বজিজ্রন্ব, 
কলস্কযুক্ত থাকে । 



লেকচার ৫৬ (500 ঘা), 

কেলি-সপ্টস্। 

১। কেলি আয়ডেটাম্। ২। কেলি কার্ব্ব- 

নিকাম। ৩। কেলি রুরিকাম। ৪1 কেলি 
নাইটিকাম। ৫। কেলি পার্ম্যাঙ্গান্টোম। ৬ | 
কেলি ফম্ফরিকাম। ৭। কেলি ফেরসাইয়ানি- 
কান্। ৮। কেলি ব্রমেটাম। ৯। কেলি মিউ- 
রিযেটিকাম। ১০। কেলি সাল্ফুরিকাম্। 

সীপ্বাক্পপ ভ্রিজআা 1--পটাস্ মণ্ট বা লবন মাত্রেরই, জলসহ 
অতি প্রগাঢ় আকর্ষণের সম্বন্ধ থাকায় ইহারা, বিশেষতঃ ইহাদিগের মধ্যে 

কেলি বাইক্রমিকামাদি কোন কোন সণ্ট জৈব পদার্থ সংস্পর্শে আসিলে 

অতি গভীর দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার ধ্বংস সাঁধন 

করে। এই জন্ত এলিওপ্যাথিক চিকিতৎদসকগণ ভূতপূর্ববে কষ্টিক পটাসের 
বহিঃপ্রয়োগদ্বারা কার্ধাংকল ইত্যাদি রোগের মৃত মাংসাঁদি দূর করিতে 
ইহার বহুল ব্যবহার করিতেন। ইহারা উদরস্থ হইলেও অতি 

সাংঘাতিক ধ্বংদকর বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। বন্ুযন্ত্রণাকর বিদাহী 

ধ্বংসক্রিয়া হইতে রোগীর জীবন রক্ষা! হইলেও উপরিউক্ত বিক্রিয়ার 
পরিণাম শ্বরূপ দগ্ধ গলদেশ ও অন্ননালী গ্রভৃতি পরিপাক যন্ত্পথের 

প্রভৃত মঙ্কোচন ঘটায় রোগীর ভবিষ্যৎ জীবিতকাল ভয়াবহ কষ্টসাধ্য 
এবং রোগজীর্ণ হইয়! থাকে । 

উগ্র পটাম্ সণ্টের তরুণ ও প্রবল বিষক্রিয়ার উপশমনার্থ 

তিনিগার, লেবুর রম ও অধিক পরিমাণে নিগ্ধ বা ন্নেহ পদার্থের পান 

ব্যবহ্হাত হয় । 



কেলি আয়ডেটাম্। ১২১ 

১। কেলি আয়ডেটাম্ (ছে? 19৫8601 ) 

শিলা 4 কেগি হাইডিয়ডিকাম্। সাধারণ নাম--আয়- 
ডাইড্ অব পটাস্। 

শস্পচ্ক্ /_রজনীতে ; শীতল বাযুতে ; বিশ্রামে । 
উউঞম্ণহম 4-_গাত্র চালনায় । 

ন্হ্ । কেপি আয় যাহার কাধ্যপ্রতিষেধক-_মার্ক। যাহ! 

ইহার কার্ধ্য গ্রতিষেধক-_হিপার সা। 

তুল্লনীল জ্বর 1--অরাম, যুফ্রে, কেলি বাই, হিপার সালফ, 
আয়ডি, মাক, মিজিবি। 

সাপ্রান্রণ ভরি 1- কেলি আয়ডেটাম্ শ্নৈম্মিক উপাদানে 

ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । এই ক্রিয়া মার্কারির ক্রিয়ার প্রায় তুল্য । 
ইহ! তাহারই শাক শারীরিক রস রক্তাদি তরল পদার্থের বিশ্লেষণ 

এবং অন্তান্ত কঠিনতর দেহোপাদানের ধ্বংসোৎপন্ন করে। লসীকাগ্রন্থি 
ও সাধারণ গ্রন্থিমগ্ডলে ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে আয়ডিনের সমান। 

তাহারই গ্ায় ইহ1, উপরিউক্ত গ্রন্থিমণ্লীর বিবৃদ্ধি ঘটায় এবং 

ক্রিয়ানাশ করে। ইহার প্রাতিশ্তায়িক প্রদাহে অজস্র আ্াব হয়, 

কিন্তু তাহাতে জ্বরের বিশেষ প্রাধান্ত থাকে না। আয়ডিনের স্টায়ই 

ইহ। মুখলাল! ও মুত্রত্রাবের বুদ্ধি এবং কিডনির প্রদাহ উৎপন্ন করে। 
ইহার ক্রিয়ার অস্থিবেষ্টঝিল্লির ঘনত্ব জন্মে বলিয়া উপদংশজ গুটি বা নোড 

রোগে ইহ৷ প্রয়োগে উপকার দর্শে। 

লক্ষণ । 

হমন্ন 1 দুঃখ এবং ব্যাকুলত| | 

মসুল 1- মুদ্ধাদেশোপরে তাপ নিবন্ধন মন্তকের উপরে 
বেদনা হইলে বোধ হয় যেন মস্তক স্বেগে থণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। 



১২২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

মস্তক নত করিলে ললাটে স্থচিবেধবৎ বেদ্ন1!। সন্ধ্যাকালে ললাটের 

বামগার্থের বেদনার চাপে উপশম | মন্তকের শৈরিকসীত! বা সাইনাসে এবং 

ইথ্ময়েড্-অস্থিকোষে কনকনানি বেদনা । মস্তকপার্শে স্তর বসানের স্তায় 

বেদনা । বাম চক্ষুর উর্ধ/ংশে ছিন্নবং অথবা! ঝাঁকির সহিত সৃচিবেধবৎ 

বেদনা । মস্তকত্বক চুলকাইলে ক্ষত থাকার স্তায় অন্ুভূতি। 

লু্াক্সু।পেশীকম্পন বা সাবসাণ্টাস টেগিনাম। অস্থিরতাসহ 
শরীরচালন] ৷ পক্ষাঘাত । 

*. সমু 1মুখ পার 'ও বর্ণহীন। মুখের এব জিহ্বার স্ফীতি 
(বিশেষতঃ পারদের অপবাবহারে )। 

চল্ুচ 4 কোটর প্রবিষ্ট চক্ষুর চতুদ্দিকে নীলবর্ণ বৃত্ত। যোৌজক- 

ঝিল্লির শোণিতপুর্ণতা ও স্ফীতি। রক্তপূর্ণ স্ষীতঝিল্ি বা কিমোসিস্। 
চক্ষুর জাল! এবং পুয়বৎ শ্রেম্মার শ্রাব। ঘোরদৃষ্টি । চক্ষুপুটের শোথ। চক্ষুর 

কালক্ষেত্র বা কণিয়ার উপরে পুয়গুটিকা; আলোকাতঙ্ক এবং বেদন! 

রক্তিম থাকে ন|। 

লতি! 1--তরুণ সদ্দিতে ঘ্রাণশক্তির অভাব। চক্ষু, নাসিক! 

গলাভ্যন্তর এবং তালুর শৈষম্সিক বিলি অত্যান্ত লোহিতব্ণ হইলে চক্ষু 

হইতে এরচুর জল আাব পুনঃ পুনঃ কাসির উদ্রেক এবং উদ্ধ চক্ষু পুটের 

স্কীতি হয়। প্রচণ্ড হাচি এবং নাসিকা হুইতে তীর ও কখন কথন 

পরিষ্কার জলআ্রাব। নাপিকারন্ধে, অত্যন্ত আটাল শ্র্েম্সার সঞ্চয় । 

নাসিক! হইতে ঈষৎ সবুজাভ, কাল অথবা পীতবর্ণ এবং পচাটে ও 

স্ক্কারজনক বস্ত কিন্বা। পচ, ঈষৎ সবুজাভলোহিত রক্তত্রাব। নাসিকা- 

মূলে পূর্ণতা ও কশাভাবের অনুভূতি । নাসিকা এবং ললাটাস্থিতে 
দিপদিপানি ও জালাকর বেদ্ন। এবং স্ফীতি। নাসিকাস্থিতে চর্বণবৎ 

বেদনার সঙ্গে ছুরিকাঘাত ও গর্ভ করার ন্যায় বেদনা ললাট পর্য্স্ত 

বিস্তৃত। 
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. আাসমজ্জ /স্বরযন্্ে মাংসাহ্কুরের (02787001400) বেদনার 

ন্যায় অবদারণবৎ বেদনা) প্রাতে এবং জন্ধ্যায় স্বরযন্ত্রের টাটানি এবং 

শুষ্ক কাসি। স্বরযন্ত্রে অবদারণভাব হওয়ায় হকৃ তক করিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

কাসি। রজনীতে নিদ্রাভঙ্গে স্বরভঙগ ও শ্বাসকৃচ্ছ, | সিঁড়ি ভাঙগিয়! 

উঠিতে হৃৎপিগু প্রদেশের বেদনায় শ্বানকৃচ্ছ, | শ্বাসপ্রশ্বাদের খরব্বতা। 

কষ্টবোধ। অস্বস্তি। সন্ধ্যাকালে শ্বাসযন্ত্রের বেদনায় বোধ যেন তাহ! 

খণ্ডে খণ্ডে কণ্ভিত হইতেছে । বামবক্ষের বেদনায় বোধ যেন তাহার 

বহির্দেশে ক্ষত আছে ; স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। গভীর, ফীপ! শব্ষের কাসি 

হইলে ঈষৎ সবুজ গয়ার উঠে এবং বুকের কড়া হইতে হিন্নবৎ 

বেদনা বিস্তৃত হয়। ভ্রমণ করিতে ট্টার্থাম অস্থি ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ 

অথবা বক্ষের গভীরদেশ পর্যন্ত ছিন্নবং বেদনা! । প্রতিগ্ঠায়িক 

যক্ক্াকাসিতে পুয়াকার গয়ার উঠে এবং রজনীধম্ম ও উদ্ররাময় বশতঃ 
দুর্বলতা জন্মে। .নিউমনিয়া অথবা লাল্গামেহরোগের শেষফল 

স্বরূপ ফুসফুসের শোথ জন্মিলে সবুজবর্ণ ও সাবানের ফেণার ন্যায় গয়ার 

উঠে। 

হশ.০/ভ 1--হৃতৎকম্পের ভ্রমণে বুদ্ধি) গ্রীবাগ্রন্থির ক্ফীতি। 

মুহখগহবলল £জিহ্বাগ্রের জাল! ও তদুপরি রসবিষ্বিকা। মুখের 

শুফতা। দশ্তমা়ির, বিশেষতঃ ক্ষযিত দত্তের চতুপার্থের দন্তমাড়ির 
স্কীতি। মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নিগত হয়। গুচুর লালাশ্রাব। 

হন্ুঅধঃগ্রন্থির স্ফাতি ও পুযসঞ্চার । 

গললাভ্য্ুল্র £- সর্দিলক্ষণে গলার শুষ্কতা এবং চুলকানি। 
থাইরইড গ্রন্থির স্পর্শসহিষু স্ফাতি। উপজিহ্বা এবং টনসিল গ্রন্থির 

লোহিতবর্ণ এবং স্কীতি জন্মিলে গিলিতে বেদনা ও কষ্টহয়। উপজিহ্ব! 

স্কীত ও প্রলঘ্বিত; শৈম্মিকবিল্লি শোথযুক্ত । র 



১১৭ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

ভআহাস্পজ /-অতান্ত তৃষ্ণা । বিবমিষা। ও বমন। অত্যধিক 

মুখলালার সঞ্চয় ও ভয়ঙ্কর বমন। 

উদর £-হঠাৎ উদরের বেদনাধুক্ত স্ফীতি নিবন্ধন উদর যেন 

ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ, বাযুনিঃসরণে নিবৃত্ত । 

হন 1--অতাল্প, কঠিন মলের কষ্টে ত্যাগ । পাতলা সবুজ এবং 

হবিদ্রাবর্ণ জলবৎ উদরাময় । 

স্পুহভকম্নন্নেত্ক্রি্স /- লিঙ্গের বিস্তৃত স্ফীতি ও প্রদাহ । 

শ্লীজ্কমনেভ্িক্র্ 1 খতুত্রাবকালে পুনঃ পুনঃ মত্রবেগ। 
পাতল৷, জলবৎ ও তীর শ্বেতপ্রদর। স্তনের ক্ষয়। 

এীন্বা ও সরু 1 চালনা করিলে কটিদেশের বেদনায় বোধ যেন 
তাহা! সাড়াসি দ্বার! চাপিত হইতেছে । 

ভ্জ্কন্নিম্থা 8 পারদের অপব্যবহারে এবং উপদংশ, রসবাত অথবা 

কুদ্রবাত বা গাউট রোগ অস্থিবেষ্ট পর্যান্ত আক্রমণ করিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে 

ছিন্নবৎ, তীর বেঁধার ন্যায় অথব1 চর্বণবৎ বেদন! হয়। 

আবু মুখে চুলকনাঘুক্ত দদ্রবৎ উদ্ভেদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক 

অথবা পুয় গুটিক। মুখ, স্বন্ধ, পৃষ্ঠ ও বক্ষোপরে অধিকতর । 

ওঁদম্পল্ ভলল্ষষণ্ন 1-কেলি আয়ডেটামরোগের সখা! অধিক 

নহে এবং ইনার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণ বধিরল। উপদংশ ও 

পারদের অপব্যবহারের জন্য শরীরোপাদানাভ্যন্থরে রসসঞ্চয় এবং অস্থির 

অর্বদ ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগে ইহার বিষ আমাদিগের বিশেষরূপে 

স্মরণ হয়। 

চিকিৎস! । 

ম্পিল্র৪স্ণুভল 1-_লল।ট হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্যান্ত বিস্তৃত পেশীর 
সৌত্রিক বিল্লিতে গুটিকাবৎ পদার্থ জন্মিলে মস্তকবহিষ্থ উপরিউক্ত 
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গুটিকাতে এই বেদন। হয়। সম্ভবতঃ উপদংশ রোৌগে অবৈধ পারদসেবন 

অথবা রসবাত নিবন্ধন ধাতুদোষ এই রোগ উৎপত্তির কারণ এবং তজ্ন্তই 

০্কনিন জ্আইঈস ইহার একটি প্রধান ওষধ বলিয়। গণ্য । 
নস্ভিত্কো দত্ত লা হাউক্রক্ষেক্ষেলাস £ডাং কাফকা! 

০ককুভিল স্আজজন্কে এ রোগের অমোঘ ওষধ বলিয়! বিবেচনা করিতেন। 

মন্তকে তীরবেধার শ্ঠায় বেদনা, মুখের রক্তিম, শুফ হক হক শব্দের 

কাসির রঞ্জনীতে বৃদ্ধি এবং রোগীর গগ্ডমালাধাতু ইহার প্রধান প্রদর্শক 

বলিয়া! হ্ানিতে হইবে। গুটিকারোগগ্রস্ত (10১5700147) গ্রন্থিযুক্ত 

ব্ক্তিদিগের রোগে আ ক্মন্ডিন্ন প্রনুক্ত হয়। | 

সাঁজআডিক্। লা গ্রএরসী 1-৫ক্ন্লি আজ রোগে বেদনার 
রজনীতে এবং আক্রান্ত পার্থ চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি ও শরীর-চাঁলনায় 

হাস। উপদ:শ অথবা পারের অপব্যবহার প্রযুক্ত রোগেই ইহার 

বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

০কুভিন বাউ- বাম উরুতে তীর বেঁধার স্টায় বেদন|। হইলে । 

-্াইউউিলনযাক্কী_তীরবেধ ও ছিন্নব বেদনার চালনায় বৃদ্ধি । 

হুভনৃছিক্কাজ দক্ষিণ পার্থর তীক্ষু বিদ্ধবৎ বেদনা জান্ু 

পর্যযস্ত বিস্ুত হয়। চালনায় বেদনার বুদ্ধি নিবন্ধন রোগী 

স্থির থাকিতে বাধ্য হয়। অসহনীয় বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করিয়। 

লগ্ন থাকে । 

চক্ষুরোগ ।__আইরাইটিস বা উপতারাপ্রদাহ করই- 
ডাইটিন্ বা কৃষ্ণবিল্লিপ্রদাহ ; কিরাইটিস্ ব! স্বচ্ছত্বক- 
প্রদাহ ।-_-উপদংশরোগ নিবন্ধন আইরাইটিদ অথবা আইবিস এবং 
করইড বিল্লির যুগপৎ উপদংশ ঘটিত প্রদাহে যদি পারদের অবৈধ 
ব্যবহার হইয়া থাকে, ০ল্কন্লি আজ সর্বশ্রেষ্ঠ উষধ বলিয়া বিবেচিত ; 

অন্তথায় স্নাক্ক ক্কুক্র ইহার অমোঘ ওষধ। লক্ষণনিচয়ের 
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প্রচণ্ডতা, বিশেষতঃ উপদংশজ রোগে পারদের অপব্যবহার 
ইহার প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। শ্বচ্ছাবরকের উপদংশ ঘটিত 
প্রদাহরোগও পারদের ব্যবহারদুষিত হইলে উপকার করে। 

নাসিকাসদ্দি ও পুতিনস্তারোগ বা অজিনা।__ 
পারদ-জীর্ণ শরীর ও গগুমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পৌনঃপুনিক সর্দি 
রোগে লোহিতবর্ণ ও স্ফীত নাসিকা হইতে অতি প্রচুর, পাতলা, তীব্র ও 

হাজাকর শ্রেম্স! আাব হইলে €ল্কছিল আীহ্্ডেউা্ম প্রযোজ্য | 

ইহাতে চক্ষু লাল, স্ফীত ও জলআবধুক্ত থাকে, চন্ চন্ করিয়া 

জালা কবে, এবং গলাভ্যন্তরে অবদারণ ভাব জন্মে। রোগী ক্ষণে শীত 

ক্ষণে গ্রীষ্ম অন্তভব করে, তাহার মূত্র অত্যন্প ও অত্যন্ত রঞ্িত। 

সামান্ত শৈতাসংস্পর্শ ও সেঁতা। বাতাস রোগের পুনরাক্রমণের কারণ । 

উপদংশ, পারদের অপব্যবহার ও গগুমালারোগে, অথবা তিনের 

ংযোগোতপন্নরোগে কিম্বা উপরিউক্ত কারণে জীর্ণশরীর ব্যক্তিদিগের 

সম্ত/নে, রোগ পুরাতনে বা পৃতিনগ্ত রোগে পরিণত হয় এবং পাতলা ও 

তীব্র অথবা ঘন, সবুজ ও ভর্পন্ধ আব দেখা দেয়, ও নামিকায় জাল1 ও 

নামিকাস্থিতে ছিদ্রও হইতে পারে। ইহাতেও কু ভিন আজ উপকারী । 

৫ক্কভিন াঁউ-ক্রত শ্রেম্ম। চিমসা ও সুত্রবৎ, এবং মদ্দি 

কখন কখন গলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্বাস উপস্থিত করে। স্দি 

সম্পূর্ণ শ্বাসযন্্ে বিস্তৃতি হইলে অনেক সময় ইহা একুস্েক্র পরে 
প্রযোজ্য | 

ফুস্ফুস্রোগ-_ নিউমোনিয়া ; জলশোথ বা ইডিমী- 

পাল্সনামূ; থাইসিস্ বা যন্সনাকাশ 1-_নিউমোনিয়। রোগে 
ফুস্কুসের ঘনীভূত অবস্থার আরন্তে বিধাতনে যদি স্পষ্ট নিরেট শব প্রাপ্ত 

হওয়া যায় তাহা হইলে করা স্রস অথবা সলাল্স্কাল্েক্র 

স্ুস্প্ট লক্ষণের অভাবে ডাং ফ্যারিংটন বসাক অথব! 
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ন্কেভিল আজ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ফুসফুসের অন্তি 
“বিস্তৃত অংশের ঘনীভূততা৷ অথবা! হিপ্যাটিজেষণ বশতঃ তাহাতে শোণিত- 

গতির বাধা জন্মিলে মন্তিক্ষাদি যন্ত্রে রক্তাধিক্য ঘটে এবং অবশেষে 

মস্তিফে জলসঞ্চয নিবন্ধন রোগী মুমুুপ্রায় হইয়া উঠে। মুখের 
রক্তিমা, চক্ষুতারকার নুানাধিক বিস্তৃতি এবং নিদ্রালুতা এভতি ইহার 

প্রাথমিক লক্ষণে লাড্ভন্নাহ আমাদিগের ম্মরণপথে আইসে। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার রোগঞজজনন লক্ষণে 'ফুস্ফুসের ঘনীভূততার 

অভাব থাকায় তৎপরিবর্তে এস্থলে €নকুনিন ্আস্মই প্রধুজ্য, 
হইয়া থাকে । হহ! রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া আগোগ্য করিতে 

সঙ্গম । 
ফুস্কুসের জপশোথরোগেও ইহা উপকারী উষধ। ঈষগ গীত ও 

সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ার ইহার প্রদর্শক লক্ষণ। 
উপরিউক্তব্ূপ গয়ারনিষ্টীবন, রজনীঘন্ম এবং গ্রাতঃকালীন 

উদ্ররাময় থাকিলে গুটিকোৎপন্তি নিবন্ধন ধক্ষ্ারোগেও ইহা উপকারী । 

শেষ রজনীতে থেন বক্ষভগ্রকর কাসি উপস্থিত ইয়। ফলতঃ 

পটাঁস সন্ট বা,.লৰণ মাত্রই রজনী শেষে ২টা হইতে €টা পর্যন্ত, 

কাসির বুদ্ধিকরে। অনেক সময়ে এল্বুমিনুরিয়ারোগন্তে ফুসফুসের 

এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 

, বুক বা কিড্নির ক্ষয়রোগ | ইহা যদি পারদের অপ- 
ব্যবহার ঘটিত হয় তাহ হইলে তকুভিন আজম উপকার করিবে । 

পুরাতন লালামেহু বা গ্রিট।-__ডাং ফ্রাংরিন এ রোগে 
০ক্ভিন আআনন্কে প্রশংসা করিয়াছেন। নটি, ভিিকউ, 

শুভ ল্বীহ এচ্নি ও লখনুল্ন জুভ সহ এস্থলে ইহা অভুলনীয়। 

উপদংশ বা সিফিলিস্__-আস্থিরোগ-_গামেটা 
প্রভৃতি ।-_-তরুণ বা প্রাথমিক উপদংশরোগে ৫কিন আস্রস্ত 
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কোন কার্ধ্য হয় না। ইহ! পুতরান উপদংশ রোগজীর্ণ শরীরের বা উপদংশ 
রোগের তৃতীয়াবস্থার অস্থির ধ্বংসমূলক প্রাথমিক লক্ষণভ্ঞাপক ললাট- 

গহ্বরাস্থি এবং নাসিকাস্থির জালাকর চর্বণবৎ বেদনায় ও উপদংশজ 

ক্ষতপ্রবণ ঘনবটিকাদ্দির (1১৪7এ1৩) পক্ষে উপকারী ওষধ। যে ঘনবটিক! 

ক্ষত হইলে তাহর অধস্থ উপাদানের ক্ষয় হইয়া যায় অথব! ধ্বংস প্রাপ্ত হয় 

তাহার বাধা জন্মাইয়। ইহ! রোগীকে সুস্থ করিতে পরে। ত্বকের 

উপরিভাগের ক্ষতাঙ্ক এবং চক্র/কার রূপিয়া (1২107 ) নামক উদ্ভেদও 

ইহ! আরোগা করিতে সক্ষম । জ্ঞাত থাকা উচিত উপদংশরোগজীণ 
শরীরের উপরিউক্ত রোগ প্রন্থতির পক্ষেই ইহা প্রধান বধ ) অন্তথ! 

এতদ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা বৃথা । ইহা পারদের অপব্যবহার ঘটিত 

কুফল নষ্ট করতে সব্ধ প্রধান 'উষধ বণিলে ও অতুযুক্তি দোষ ঘটে ন|। 
হকুনিল লাউ ইভার মুখের এবং গলাঁভান্করের উপদংশ- 

জাত ক্ষত তদধস্থ উপাদান ধ্বংদ করিয়! ক্রমশঃ গভীর হইয়া যায়। 

ত্বকরোগ-__পুযু গুটি কা ; ক্ষত ।-_৫স্কনিন আসভ্ডিল্প 
পুয়গুটিক ঝ পাষ্টল অধিকাংশ সময়ে মন্তকত্বক হইতে পৃষ্ঠের 

অধঃ পর্য্যন্ত স্থাণপে জন্মে এবং আরোগ্য হইলে” ক্ষতাঙ্ক থাকিয়া 
যায়। গপ্তমালীয় অথব। উপদ্ংশজ ক্ষতরোগে ইহ! উপকারী । 

২। কেলি কার্ববনিকাম্ (1511 07710010100107 0 

সম্বন্ধ |_ ০কুনিলি ক্রার্্রনিক্ীলেেল ক্কাম্থ্য শ্রাভি- 

0প্রক্ক-ক্যান্ষর, কফিয়া, স্পি, নাই, ডাল। কুভিল ল্লার্ডেল্র 
হলাশ্খ্যপু্রক্ষ_কার্ব ভেজ। 

তকুভিন ক্র যাহার পরে স্থফল প্রদ--কেলি সাল্ফ, ফম্, 

ষ্টেনাম্ (সরল ঘও ঘড় শব্দবুক্ত কাসিতে )। 
জআত্লাভ্ভাল্র পা নেমে চিউ প্রদশিত হইলেও 

তাহাতে যদি ফল ন! হয় ০ক্কক্ন ল্ীন্জ্র খতুস্রাব আনয়ন করিবে। 
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বুললন্ীন্স শ-্প্র।--আস+ একন, বেল্, ব্রার, কার্ব ভেজ, 

' ক্যাম, পিঙ্ক, কনায়, জেল্স্, কেলি বাই, লাযাকেসি, লাইক, মার্ক, 

নেট্ মিউ, নাই.এপি, নাকৃস্ ভ, ওপি, ফস, পাল্স, রাস, সিপি, ষ্্যাম, 

সাল্ফ। 

ভ্রিল্া 1-কেলি কার্বনিকামের প্রধান ক্রিয়ার স্থান শ্বাস- 
যন্বশ্লৈষ্মিক বিল্লি, পরিপাকযন্থপথ এবং অগ্াধার-জরাযুযন্ত্রমগুল। 
ইহ উপরি উক্ত শরীরস্থানে যে উদ্দীপনা উপস্থিত করে, তাহ! প্ররুত 

প্রদাহে পরিণত ন। হইলেও যে তাহার অতি নিকটবর্তী অবস্থায় উপনীত 

হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ক্রিয়াফলে তর্দেশের ঝিল্লি অতীব 

শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে যে তীব্র, স্থচিবেধধৎ বেদন। জন্মে তাহ। 

কেলি কার্বনিকামের বিশেষ লক্ষণ | 

লক্ষণ । 

শবনম 4-রোগী সহজেই ভীতিচকিত, খিটু খিটে, কোপনস্বভাব। 
রোগবিষয়ক ভীতি প্রবুক্ত উৎকণ্ী। থিট্ খিটে ও উত্তেজনা প্রবণ । 

ত্রান পেশী আনর্তন। শরীরাবস্থাপনে চাপিত শরীরাংশে 

ৃষ্টবৎ বেদনা এবং ঝিন্ঝিনি বোধ ) ঘর্্ম এবং মুচ্ছার ভাব। বোধ যেন 
বারম্বার উদগার উঠায় আক্ষেপ অন্তদ্ধীন করে। আক্ষেপাবস্থায় সম্পূর্ণ 

জ্ঞান থাকে । আংশিক পক্ষাঘাত ; কম্প। সম্পূর্ণ শরীরে শুন্তবোধ যেন 

শরীর শুন্তগর্ভ হইয়াছে। 

সুখ ঞলন /- মুখ পাখুর ও মলিন এবং স্কীত। মুখের আকৃতি 

বস!) কদাকার। মৃতবৎ আকৃতি । গঞ্ডে ছিন্নবৎ কিন্বা স্ুচিবেধের স্তায় 

বেদনা । উদ্ধ ওষ্টোপরি শুফ ছাল ওঠা । 

চকু /-ত্র এবং চক্ষুপত্রমধ্যবর্তী স্থানে থলির স্তায় স্ফীতি। 
চক্ষুপত্র স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত) প্রায়শঃ প্রাতঃকালে জুড়িয়। 

শা 
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থাকে । পাঠকালে চক্ষু-বেদনা। আলোকাতন্ক ও জলন্নব) দৃষ্টির 
দুর্বলতা! ১ চক্ষুম্থেথে কোগ়ানার ভাব । চক্ষুদম্থথে উজ্জ্বল দাগ ও 

অগ্িস্মুলিঙ্গ বৎ তৃশ্য | 
স্বাসিন্কা। নাসিক স্ফীত ও লোহিতবর্ণ 7 নাসারন্ধ, ক্ষত 

মামড়িধুক্ত । শুষ্ক সন্দিতে নাসিকার রোধ। '্রাতঃকালে নাসিক? হইতে 

পুনঃ পুনঃ রক্তআাব। আবধুক্ত সর্দি। নাপিকার জালা। দক্ষিণ 

নাসারন্ধে, ক্ষত হওয়ার হায় বেদন!। 

এ শ্রবসজ্ভ্র /-আহারকাণে সহজেই শ্বাসরোধ ঘটে । প্রাতঃকালে 

শ্বাস প্রশ্ব সের খব্বতা জন্মে । শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ | 

সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ ও বাকরোধ। কাসিলে স্বরযন্ধে কাচা ক্ষতের ন্যায় বেদনা । 

শেষ রজনী ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে কাসির বুদ্ধি। সন্ধ্যাকালে 

শয়ন করিলে কাসির আক্রমণ) কণ্ায় শ্ুড়সুডি হওয়ায় আবেশে 

আবেশে কাদি; আক্ষেপিক কাঁদতে গলরোধ ও বমন এবং 

স্বরযন্ত্রে শ্বান রোধকর শুষ্কতার উপস্থিতি । কণ্ঠায় সুড়সুড়ি জন্য 

শুদ্ধ কাদি। রঙ্গনীতে শুষ্ক কাসি হওয়ায় নিদ্রাঙ্গ এবং কাসিলে 

বক্ষে তীক্ষ বেদন1, দিবসে ক্কচিৎ কাদি থাকে । কাসিলে পুয়বৎ 

গয়ার নিষ্ঠত। গলমধ্য হইতে ক্ষুদ্র ও গোল গোল বস্তখণ্ড নিষ্ঠুত। 
দ্রুত ভ্রমণে বক্ষের ছুর্ধলতা এবং কশাভাব ও কষ্টও হইয়া থাকে। 

ত্রমণকালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে বক্ষের আড়া আড়িভাবে টান টান বোধ। 

সন্ধাকালে শয়ন করিলে বক্ষের কর্তনবৎ বেদনা বামকুক্ষি 

পর্য্যন্ত যায়। শ্বাস টানিলে বক্ষে স্থচিবেধবৎ বেদনা । কথা কহিলে, 

শ্বাস প্রশ্বাসে, ও কোন বস্তু উত্তোলন করিলে বক্ষে টাটানি বেদনা । 

বক্ষে চাপ বোধ । 

হস্ত সি৩ ও লীড্ভী 4-_সামান্য শ্রমেই দ্রুত ও প্রচণ্ড হৃৎকম্প। 

মধ্যে মধ্যে হৃৎম্পন্দনের লোপ। 
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নাড়ীম্পন্দন প্রাতঃকালে অধিকতর ব্রত, সন্ধাকাঁলে তদপেক্ষা 

ত্বল্পতর। নাডীম্পন্দন অন্ম, অনিয়মিত) ক্ষণলোপবিশিষ্ট ; ধীর এবং 

হুর্র্বল। 

গশল্লাভ্্যভ্ভল্র /--প্রাতঃকালে গলার পশ্চাৎ অংশে অনেক 

আঠা শ্রেম্মার সঞ্চয় । গল! খাকর দিলেও সম্পূর্ণ উঠে না, অপিচ 

লম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করিতেও পার! যায় না। শরীর শীতল হইলে 

গলাগ্রভাগে বেধার ন্যায় বেদনায় বোধ যেন তাহাতে মাছের 

কাট! বিধিয়। রহিপাঁছে। গলমণ্যে ঠাছাভাব, শুষ্কতা এবং কর্কশভাবশ 

গলমধ্যে বিড় খিড় করাক্ গলাখাকর দিতে ও কাগিতে হয়। 

গলাধঃকরণের কষ্ট হওয়ায় অন্ননাণী পথে খাদ্ধ অতি ধীরে 

নাদিতে থাকে এবং তাহাতে শ্বাসরোধ ও বদন হয়। গ্রীবাগ্রন্থির 

স্ফীতি। 

আহ্বা্পজ £--আহারের পূর্বে ক্ষুধা জন্য আমাশয়ের শুন্যভাবা- 

পেক্ষা অস্বাভাবিক শুন্যগঞ্ভাবের অনুভূতিই অধিকতর থাকে; 

আহাবান্তে, বিশেষতঃ কিঞ্চিং পরিমাণ সুপ পাম করিলেও অত্যন্ত 

উদবস্ফীতি জন্মে! আহারান্তে মাননিক ভাবান্তর উপস্থিত হইলেই 

বিবমিষা। হ্য়। সর্বদাই বোধ যেন আমাশয় জলপুর্ণ। আমা- 
শয়োগ্ধ কোটরস্থান আতত ও স্পর্শাসহিষণণ হয় এবং তাহাতে প্রচ 

দপদপানি ও কর্তনবত বেদনা থাকে । অক্োদগার এবং ভূক্তবস্ত ও জলের 
উদগীরণ। 

ভদ্র /-যকৃৎ স্থানে তাপ এবং জ্বাল অথবা শ্চিবেধবৎ 

বেদন। ; তাহ! স্পর্শ করিলে ক্ষতবৎ বেদন1। ভ্রমণকালে যকৃতে বেদনা 

হইলে তাহা গুরুত্বে পরিণত হয়; ষকৃতে আকৃষ্টতা সহ ক্ষতবৎ বেদনা 

থাকে । সাধন্য কিছু আহার করিলেই উদ্রে পূর্ণতা, তাপ 'এবং 
'অতিশর় স্ফীতি জন্মে । 
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ভজ্গাদি 1 _সন্ধ্যাকালে শয্যায় অঙ্গাদির অস্বস্তি বোধ। অঙ্গে 
গুরুত্ব জন্মিলে রোগী কষ্টে পদ উত্তলোন করিতে পারে। সন্ধি এবং 

কগরাতে স্থচিবেধবৎ বেদনা । অঙ্গে আকৃষ্টবং ও ছিন্ন করার ন্যায় 

বেদনা । 

প্রদর্শক লক্ষণ । 

স্ুিন্বেপ্রব হদল্না 1-স্থচি বেঁধার ন্তায় বেদনালক্ষণে 

ইহা! এই লক্ষণনুক্ত অন্যান্য ওষধের অগ্রগামী । ক্রাজন্নিজাতভিওু 
এ লক্ষণের প্রাধান্য আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে ত্রাঁজভে 

তাহ! অধিকাংশ সময়ে গাত্র চালনাতে, ক্চিৎ স্থিরভাবে থাকিলেও 

বদ্ধিত হয় এবং প্রায়শঃ রূসবিল্লিসহ সস্থষ্ট থাকে; কুত্তার 

2দন্নাল্ শরীর চালন। সহ সম্বন্ধ নাই, এবং তাহা শরীরের যে কোন 

ংশে 'ও যে কোন উপাদানে হইতে পারে। 

উ্ধধ চক্ষুপুটে জলপুর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্তমানতা।__ 
ইহা ক্ষতি ক্ান্জ্রে্র অনেক রোগে উপস্থিত থাকে এবং অন্যান্ত 

ওষধে ইহার বিরলতা নিবন্ধন ইহা নিল 'ক্কার্জে প্রত্র্শক 

স্থলাভিষিক্ত হয়। ল্রভকম্নী এটা সন্ল শুভ্রা সম্যক -্রালোল্ 

হ্রদ ইহার অন্যতম প্রদর্শক। জভ্যপ্রিক স্পম্পী- 
সহিহ্ু৪ভ্ডাঁও ইহার একটি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক বলিয়া! গণ্য । 

চিকিৎসা । 

স্পাইন্যাল ইরিটেষণ বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা, 
পৃষ্ঠশুল | জরাধুরোগসংস্রবে পৃষ্ঠে বা মেরুদণগ্রদেশে বেদনা 
উপস্থিত হইলে তক্ুভ্নি ল্বার্্থ উপকার করিয়া! থাকে । পুষ্ঠের 

অধঃদেশে কোন ভারি বস্তর ঠেলমারা এবং খতুকালে জরায়ুতে 

ঠেলমার1, ও মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণপার্খ্ব বাহিয়া জালা থাকে। 
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ভ্রমণকালে বেদন! বুদ্ধি হওয়ায় রোগী অত্যন্ত ছুর্বল বোধ করিলে, 

' বমিয়া পড়িতে অথবা কোন প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। 

কখন কখন প্রাতঃকালে পৃষ্ঠের অধঃদেশে দপ দপ করে। স্নিম্পিক্স এবং 

সিচ্িিস্িিতিভিও এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকৃষ্টতা ও 

স্পন্দনের শয়নে উপশম হয়। শনীর সম্পূণ বিস্তৃত করিয়া! চিতভাবে 

শয়নে ৫ম্ট্রাহ্ম চিভ বেদনার হাস হয়। আত্ভলাভ্ডানজ্োগ্গে 

0নউড্্ভ প্রদশিত হইয়া উপকার না করিলে ৫কনিল কার্ড 

প্রযোজা। কোন বাতপ্রক্কতিবিশি্ট স্ত্রীলোক আহার করিলেই অর্ধঘণ্ট। 

পর্যন্ত পৃষ্ঠে তীর বেদন1 হওয়ায় কষ্ট পাইত; ডাঃ ফ্যারিংটন তাহাকে 

০ক্ুন্িলি কান্ত দ্বারা আরোগ্য করেন। 

উসীক্ু নিসা আল মেরুদণ্ড বাহিয়। কনকনানি ও স্পর্শাসহিফু 
বেদন৷ এবং উদ্ধাধঃ অঙ্গে দ্ুষ্টবৎ অনুভূতি । 

িল্লেনউ,লা-মেরুমজ্জার রক্তহীনতা বশতঃ মেরুদণ্ড 
আক্ষেপিক বেদনা, সঙ্কোচন এবং শীতের উপস্থিতি প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে 

জ্বালা ও র্বব/গীন আক্ষেপ । 

স্খসিকি।দিলি লা কুল্রাউভ্কা।- স্থলকাঁয় এবং শিথিল শরীর 

ব্যক্তি, আহা দিগ্েন্র ভলহমানি লাহ্ুনহস্পর্শ হইলেই 
সঙ্গি আক্রমণবশতঃ শ্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাদিগের পক্ষে ০ুক্লি 

ব্লক উপকারী । সদ্দিকালে গলমধ্যে কোন বস্তখণ্ড থাকার অনুভূতি 

প্রযুক্ত রোগী তাহ! গলাধঃকরণের আবগ্তাকতা। বোধ করে। গ্রীবা অনমনীয় 

এবং উপজিহ্বা প্রলম্বিত হয়। গলাধঃকরণ ক্রিগ্ায় ঞ্রগ্সিশ্লেন্ত্র স্তায় 

ইহাতেও গলায় হুলবেধার স্ায় বেদনা থাকে । 

কাসি বা কফ্; হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ ।-_ 
€্ষেলিন ক্কার্ত্রন্িকােল্প কাদির আক্রমণ আবেশে আবেশে 
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হয় এবং কাসিলে রোগী অস্ত শ্লেম্ব। ও ভুক্তবস্ত বমন করে। এইরূপ 
লক্ষণযুক্ত হুপশব্ধক কাঁদিতে ইহা! খিশেষ উপকারী ওঁষধ। ডাং বনিং- 

হসেন আবিষ্কত 2কুনিন হকারদের প্রদর্শক লক্ষণ “উদ্ধ চক্ষুপত্রো- 

পরি জলপুর্ণ থপিবৎ স্ফীতির বর্তমানত।” এ রোগেও উপস্থিত থাকে । 

০ট্িন্কো্পভ্তি ত্রাঞ্গ লা উুাকুলিমিস- আন্না 
লাল লা আইসিস 1-€কিল হ্কার্ছেল বন্াকাসরোগে 
আ্রাজন্নিজীল্ল সায় বক্ষভেদকারী স্ুচিবেধধৎ বেদনা এবং 

শুফ কাদি থাকে; রোগী অত্যন্ত কষ্টের সহিত কিছু গয়ার উঠাইলে 

বোধ হয় যেন তাহা৷ কিয়দ,র উঠিয়া বঙ্গে ফিরিয়। যায়, অথবা কাসিবার 

সমর টিণের ন্যায় গয়ার ঘুখ হইতে ছুটিয়া পড়ে। মহাত্মা হানিমান 
বলিয়াছেন “ফুসফুসের ক্ষতরোগ কদাচিৎ এই এন্টিসোরিক ব্যতীত 

আরোগ্য হইয়া থাকে 1” গয়ার এচুর ও পুয়াকার হয় এবং রক্তঘুক্তও 

থাকিতে পারে ৮ রজনী ৩টা হইতে €ট1 পধ্যন্ত কাসির বৃদ্ধি হয়। 

প্রধানতঃ মধাজুকালে শীভ বোধ, নিদ্রার বাঘাতকারী শাই শাই শব্দের 

শ্বাসপ্রশ্বস এবং বক্ষের স্পষ্টতর ডুর্ব*ত। ইহার অগ্ঠান্ত শঙ্গণ। রোগের 

উপসগ স্বরূপ হৎপিও্ড বিকার অথবা শরীরের জন স্টীতি, উদ্ধ চক্ষুপুটে 

জলপুর্ণ থনির গায় স্ফীতি প্রভৃতি শোথলক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা বিশ্ধে 

উপকারী । অপরিমিত স্তগদান প্রযুক্ত ছুর্বধণীভূত স্ত্রীলোকদিগের 

অপরিস্যুট বঙ্মাকাসরোগে ইভা উপকার করিতে পারে। রোগের 
শেষাবস্থাতে ও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

ডাঃ জকি তাহার ৬* বৎসরের বছুদশিতাঁয় যক্ষাকাসরোগে 

ত্কেন্িন ভাই ও ক্্যালালিত্ন শ্যাঁডিি উপকারিতা 
উপলব্ধি করিয়াছেন। থাইসিস রোগে অনেক সময় শ্ক্যাক্ছে 

ক্ষার ও তকেভিন ক্ার্ছ্ল পরে লাউ এ্রত্নি উপযোগী 

ওধধ । 



কেলি কার্বনিকাম্। ১৩৫ 

সুভ্তিল্রাক্ষেস হা শ্ির্সিক্লীল এ্যাম্নসিজা 4 
সঙ্ঞানাবস্থায় সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয় বলিয়া ডাঃ ফ্যারিংটন অনুমান করেন 

যে ০ক্ষভিন ক্রার্জ্র দ্বারা সুতিকাক্ষেপ রোগে ফল পাওয়া যাইতে 

পারে। উদ্দগার উঠিলে যেন এই ফিটের নিবৃত্তি হয়। 

€জীহ্বল্য-_০পেশীত্দীর্বল্য 4-কুছিন ্ার্্রলিক্কাস্ 
অত্যন্ত পেশীদৌর্বল্য উৎপন্নকারী বস্ত। এজন্য ইহা কেবল 

শারীরিক নহে, হৎপিগুপেশীর ছুর্ধলতা উপস্থিত হইলেও উপকার 

করিয়া গাকে। হৃংপিগুহুর্বলতা বশতঃ নাড়ীর গতি অনিয়মিতু, 

অথব! ক্ষণলোপবিশিষ্ট, কিম্বা দ্রুত ও ভতিশয় ছুর্ধল হয়। ফলতঃ 

সটাওন স্দপ্ট মাত্রই অত্যন্ত পেশী দ্র্দলকারী বন্ত। হৃৎপিও পেশীর 

দরর্বলতা.ইহাদিগের, বিশেষতঃ ভিন ক্কার্জেল্র সকল রোগেই বর্তমান 

থাকে বলিয়া পূর্ণ ও গালা ম্াড্ডী বর্তমান থাকিলে ইহা 
কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না। 

লক্তহীনতভ্ভা তরী এ্রন্িনিসিল্সা 1-৫কনিন ক্ার্ভ্ৰ 

শোণিতের পরিমাণের হ্রাস এবং গুণের অপকৃষ্টত1 সাধন করায় শরীরো- 

পাদনের, বিশেষতঃ " পেশীমগুলের, পোষণবিকার ও ক্ষয় বশতঃ মূত্র 

বুরেট সপ্ট পুর্ণ হয়। এজন্য ইহা কঠিন ও বনুকাণস্থায়ী রোগ এবং 
প্রসব বা গর্ভপাত জনিত রক্তহীনতা এবং দুর্বলতা প্রভৃতি নিবারণে 

সক্ষম । ইহার শোণিতহীন রোগী বড়ই শীতার্ভ থাকে এবং সামান্য 

শীতল বাযুসংস্পর্শেও শীত বোধ করে। তাহার সম্পূর্ণ শরীরাভ্যস্থরে রক্ত- 

হীনতাঘটত দপদ্পানি উপস্থিত হয়। রক্তহীনতা জন্য শোণিতগতির 
মস্থরতা৷ প্রযুক্ত শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য জন্মে । মস্তকের রক্তাধিক্য 

বশতঃ কর্ণে গুণ গুণ শব, মস্তক ফিরাইতে অথবা গাড়ীতে ভ্রম্ণকালে 
শিরোধঘূর্ণন এবং ছৃষ্টিদৌর্বল্য_-বিশেষতঃ অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা রক্ত- 
হীনতার কারণ হইলে-__ইহা জন্মে । 



১৩৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

গর্ভপাত বক! প্রসবাস্তিক রক্তহীনতায় কষ্টপ্রদ পৃষ্ঠবেদনা, মাজার 
হুর্ববলত। ও থঞ্জতা নিবন্ধন চলায় কষ্ট, জরায়ু হইতে অদম্নীয় শোণিতআ্রাব 

এবং কামি ও পুনঃ পুনঃ রজনীঘম্ম প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় | 

৩। কেলি রুরিকাম্ ( 1811 ০1710110010 ) ৰ 

ক্লক কেলি ক্লরিকাম যাহার কাধ্য প্রতিষেধক-_ 

মার্কারির । বিষমাত্রায় পারদ সেবন প্রযুক্ত মুখক্ষতাদির ইহা ত্বরিত 

উপশম করিয়া থাকে। 

_ জডল্লনীক্ম শল্ঞ্র +বেল, বরাকৃস, ক্যান্কে কা, ক্যান্থা, হাই- 

ডরযাষ্টিস, মার্ক আয়, নাই এপি, ফাইটল। 
সাপ্বান্রপ ভ্রিলজী 1 ক্ররেট অব্ পটাস্ শ্নৈম্মিক বিল্লির, 

বিশেষতঃ পরিপাক্ষস্ত্রপথের শ্রৈক্মিকবিল্লির প্রচণ্ড উদ্দীপনা উপস্থিত 

করে। ইহ! মুখগহ্বরে ক্ষতোৎপাদক প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহার সম্পূর্ণ 

শ্লৈম্মিক বিল্লি স্ফীত ও লোহিতবর্ণ হয়। এবং গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ 
এবং ওঠ প্রভৃতিতে ধৃসরবর্ণতলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে। লালাআাবী গ্রন্থি 

ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় প্রচুর, উগ্র লালা স্রাব হয় ৮ আমাশয়ে ইহা 
ক্ষতোৎপন্ন করে এবং অস্ত্রে ইহার ক্ষতোৎপাদক শক্তি থাকায় পচা 

ক্ষত উৎপন্নকারী ও প্রভূত দুর্বলতাজনক আমরক্ত রোগে ইহা ব্যবহৃত 

হয়। ইহা বুক্ধক আক্রমণ করিয়া প্রথমে মৃত্রত্াব বৃদ্ধি করে এবং পরে 
প্রদাহোৎপন্ন করায় মৃত্রাঘাত জন্মে। অন্যান্য পটাস্ সন্ট অপেক্ষা 
ইহ! হৃৎপিগডকে অধিক তররূপে আক্রমণ করায় তাহার দুর্বলতা! পক্ষ/ঘাতেও 

পর্যবসিত হইতে পারে, শরীরতাপ হাঁস হুইয়! যায়। 

লক্ষণ। 
শুহখন ওল ;-পাঙুর এবং নীলাভ। কাল্চে। মুখের আকুতি 

য্ত্রণাব্যগ্রক। চক্ষুপার্খ সন্নিহিত বামগণ্ুপ্রদেশে আততভাবধুক্ত 



কেলি র্লরিকাম্। ১৩৭ 

আকৃষ্টতা ৷ মুখের বাম পার্থ বৈদ্যুতিক আঘাতবৎ স্বারুশূল কথা৷ ক ছিলে, 
'আহারকালে অথব৷ সামান্ত স্পর্শে বুদ্ধি পায় এবং পরে আক্রান্ত স্থানের 

অপাড়ত। জন্মে। 

শ্রানজুজ্ /-স্বরভঙ্গ | স্বরযন্ত্রে উত্তেজন। হওয়ায় কাসি পায়। 

প্রচণ্ড প্রাতিশ্তায়িক কামি। গন্ধকবাম্পের স্রাণযুক্ত বাধুর শ্ব(স গ্রহণের 

হ্টায় বক্ষে সংকোচন জাব । 

হত ওও নাভী 4__হদগ্রপ্রদেশে উৎকথা। হৎস্পদন 

অনুভূত হয়, কিন্তু তাহ! দ্রুততর হয় না এবং জৎপ্রদেশ শীতল থাকে। 

জতকম্পকালে বক্ষের সকোচন। 

শাড়ী 1- দ্রুত, কোমলম্পর্শ, ধীরগতি, ক্ষুদ্র এবং দুর্বল। পূর্ণতার 

স্বল্নত।৷ এবং শক্তির হাস। 

সুহখগহবল্র £-জিহ্বার উভয় পার্থে একই প্রকারের ক্ষত। 
মুখের ক্ষতকর্প্রদাহে এবং তাহার কোবগ্রন্থির (101100187) প্র্দাহে 

শ্লৈম্মিক ঝিল্লির উপরিভাগ লোহিতবর্ণ ও স্পর্শাসহিফু স্ফীতিযুক্ত হয় এবং 

গণ্ডাভ্যন্তর ও ওগ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ধূপরব্ণ তলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে। মুখ- 

লালার বুদ্ধি ও উগ্রতা” 

গলাত্্যজ্ল £-টাছাবৎ। কাচ! ক্ষতের গ্তায় অন্ুভূতিযুক্ত। 

শুষতা। গলাধঃকরণক্রিয়া কষ্টকর। গলগহ্বর, টন্সিলগ্রন্থি এবং 

অন্ননালীর শ্রৈম্মিক বিল্লির প্রতিশ্থায় হইলে শুভ্র নির্যযান থাকে । 

ডিফথিরিয়াবং আটা নির্যাস । হনুঅধ্ঃগ্রন্থি স্ফীত এবং গলমধ্য 

লোহিতবর্ণ ও শোথযুক্ত | 

আছাাশহ /-বিবমিষা এবং বদন। তরুণ আমাশয় প্রদাহ । 

আমাশয়শূল। আমাশয়ে কর্তনবৎ বেদন। | 

ভন /--উদরাময়। আমরক্তরোগ জন্মিলে অনেক রক্ত ও ক্লেদ 

নির্গত হয় । গ্রথমে বিষ্ঠা কঠিন থাকে, পরে তাহা আম ও রক্তমিশ্রিত হয়। 



১৩৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান | 

ভ্রু 1 বৃন্ধকের প্রদাহ বা নেফ্রাইটিস । বারন্থার মুত্রবেগ। 
রোগী কেবল কতিপয় বিন্দু শোণিতযুক্ত মুত্র নির্গত করিতে পারে ।' 

রক্তমেহ। মুত্র অত্যন্প, কাল এবং শ্বেতলালামুক্ত। গর্ভাবস্থার লালা- 
মেহরোগ। 

জুক্ক 4--নীণরোগ (শ্রিরাশোণিতপ্রীধান্তে শরীরের নীলবর্ণ ) ওষ্টে ও 

শরীরসামান্তে অধিকতর থাকে । পুয়গুটিক1। চুলকাণিযুক্ত রসবিষ্বিক1। 
চিল্কিশুস্না 1-আভান্তর বিষক্রিয়ায় পটাসসন্টমধ্যে ৫ক্ভিন 

ক্ুল্লিক্াসম সর্ধাশ্রেঠ হইলেও চিকিতপাক্ষেত্রে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি 

লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইভা অতি সত্বর জৎপিণ্ডের অবসাদ 

ও পক্ষাঘাত এবং জৈবতাপের হাস উৎপন্ন করে; কিন্তু চিকিৎসাকার্ষেয 

ইহার তদন্তরূপ কোন বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না। সুখমণ্ুলের 

বামপার্খের ক্লা্থুশুলল্লোগ্গে কোন কোন চিকিৎসক ইহা 

দ্বার ফললাভ করিয়ছেন। হঠ!ৎ বিদ্্যুতাঘা তের ন্যায় বেদনার) 
কথা কহিতে, আহার কালে এবং সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি 
এবং বেদনার শেষে আক্রান্ত স্থানের সাড়া ইহার বিশেষতা' 
বলিয়! পরিগণিত। 

““ভকাড়ী ছলা৯০ সুশ্খেল সচল ক্ষশ” সুখে এর 
গাভনবঞ্রজাতেতেশ্শেজ (15151) ) অতি দুরারোগা ০ক্লাঁঅগ্রন্ি- 

স্নহ সু শ্দশহ (17011160151 50010071105 200 [10719101015 ), 

কেভিন জুল্লিক্কীম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। হ্ুুহ্খেল 

জসন্নীম্স ভুগ্গক্ষ শান্কে এল ছিমসা স্ুক্রব, 
ভনাল্ল। ত্রান্ব হয়। শিশুদিগের পচ| (081)875000১ ) মুখক্ষতরোগে 

ইহা! বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে । 

স্তন্যপায়ী শিশুর এবং স্তন্যদাত্রী প্রসূতির মুখক্ষত 
এতদ্বারা আরোগ্য হয়। এই সকল রোগে, ইহার উপযুক্ত বহিরাভ্যন্তরীণ 
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উভয় প্রকার প্রয়োগরূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মুখে এবং গলায় অতি 

ুর্গন্বযুক্ত ক্ষত থাকিলে লালামেহ, রক্তমেহ, কাসি এবং শ্ব'সকচ্ছ, রোগে 

ইহা উপকারী ওষধধ। অবস্থান্সসারে ভিডিজ্ুথিলিল্জা োগেওও 

ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

আস লভ্ভর্সোলেো ছুরিকাঘাতধ্ বেদনা; ক্ষণে ক্ষণে অতি 

স্বল্প-পরিমাণ, প্রায় পরিষ্কার রক্তময় মলত্যাগের কুস্থনে রোগী চীৎকার 

করিয়া! উঠিলে ইহা দ্বার উপকার হয়। এস্থলে ইহ হ্যালাাজিল্ন ও 

সাক কল সহ তুণনীয়। 
মুখমণ্ডণ ও পদের বৃদ্ধানুষ্ঠের এট্লিহিিভিনওুওসমা! (মার।ত্মক 

অব্বদ ) ইহা আরোগা করিয়াছে বণিয়া প্রধাদ আছে। 

কেলি নাইটি,কাষ্ 19] 11710002 ) | 

আভ্তিম্ণাহন 4-সণ্টপিটার। সোরা। 

»ন্ল্রজ্ক 1_বিষম গুণ-_নাই, ম্পি, ডাল। ক্যাম্ষরে বেদনার 

বৃদ্ধি। ক্যান্তারিস, টাপেণ্টাইন্ ও মসলার অপব্যবহারে মুত্রকচ্ছের 
নাইটার (সোরা ) শাস্তি জন্মায়। 

তুলল্টীজ শল্ঞ্র 1- একন, আস ক্যান্থা, টেরিবিষ্থ। 
সাব্রান্লঞ। ভ্রিজা 17 মেরুমজ্জা এবং দেরুমজ্জেয় স্সারুমণগ্ডলে 

কেলি নাইটিকামের সাক্ষাৎ ক্রিয় হওয়ায় মেরুমজ্জার এবং হৎপিগ্ডের 
পক্ষাঘাত বশতঃ জৎপিণ্ডের বিস্তৃতাবস্থায় ক্রিয়ারোধ ঘটে। ইহা! 

শোণিতের অপকর্ষ ও জমাট বাধার শক্তির হানি উৎপন্ন করে । ইহ] 

কিডনি আক্রমণ করিলে উত্তেজনা 'ও ক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় মুত্রের 
পরিমাণাধিক্য সহ স্থল উপকরণও বদ্ধিত হইয়া থাকে । শ্বাসধন্ত্র এবং 

পরিপাকযন্ত্রপথের শ্রৈম্মিক বিল্লিতে ইহার উত্তেজক ক্রিয়া রক্তাধিকয ও 

প্রদাহে পর্যবসিত হয়। 
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লক্ষণ । 

ম্বাসিককা £ _নাসিকার সপ্দিবশতঃ ভ্রাণশক্তির অভাব; হাচি) 
নাদিক। রন্ধের পশ্চাৎ হইতে গলগহবরমধ্যে শ্রেম্মার ক্ষরণ। দক্ষিণ 

নাসারন্বের উর্ধাংশে ক্ষতবৎ বেদনা । নাসিক হইতে রক্তত্রাব) 

নাসিকার শুষ্কতা এবং রোধ । নাসারন্ধ, স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাধুক্ত। 
স্পর্শে নাসিকান্থিতে বেদনা । দক্ষিণ নাসারন্ধে, ম্ফীতির 

অন্তৃভূতি | 

শরির 1 শ্বররোধ 7 স্বরযন্তের ককশতা, টছাবোধ ও 

স্বরভঙ্গ । শ্বানাভাববশতঃ রোগী জল পান করিতে পারে না; অল্প 

অন্ন করিয়া! জল পান করিতে হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু ঢুই হাতে পানপাত্র 

ধরিয়া আগ্রহের সহিত ঢোকে ঢোকে জলপান করে। প্রাতঃকালে 

শয্যায় থাকিতে বক্ষের সঙ্কোচন। বক্ষের সম্মুখ পার্থে জালা। প্রাতঃ- 

কালে কণা পর্যন্ত জাল। বিস্তৃত হয় ও আলগ গয়ার থাকে । 

সন্ধাকালে ও রূজনীতে শ্বাসকৃচ্ছ, ও শ্বাসগশ্বাসের দ্রুততা) প্রাতিঃ. 

কালে কম থাকে, রোগী পিঁড়িতে উঠিতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট। 

প্রচণ্ড, অজ্ঞানকর শিরঃশুল, রাত্রি ৩টার সময় কাদসিতে 

কাগিতে নিদ্রাভঙ্গ ; মুক্তবাযুমধ্যে কাপি; উচ্চে উত্থান করিতে 

অথবা শ্বানরোধ করিলে কাসির বৃদ্ধি) কাপিতে বক্ষে কর্তন 

ও ন্ুচিবেধবং বেদনা) গল খাকর দিয়! শ্রেম্মা উঠাইলে কালি; 
কাদিলে জমাট রক্তের নিষীবন। বক্ষের মুছ আততভাব ও সঙ্কোচন 

হওয়ায় বোধ যেন পুষ্ঠ হইতে ফুসফুন আকুঞ্চিত হইতেছে । দীর্ঘ- 

শ্বাস টানিতে অথবা কাপিতে বক্ষে স্ুচিবেধবৎ বেদনা । বক্ষের 

রক্তাধিক্য। অত্যন্ত ভারি বস্তর চাপ হওয়ার ন্যায় বক্ষের গুরুত্ব) 

'আততভাব হইলে বক্ষপ্রাচীর একত্র চাপিত হওয়ায় শ্বাপকৃচ্ছ, জন্য যে 



কেলি নাইটিকাম্। . ১৪১ 

শ্বাসরোধ ঘটে তাহা রক্তাধিকোর ব! ফুসফুসের নিরেটানস্থার অনুপাতাপেক্ষা 

অধিকতর ফুসফুপে পুয়সঞ্চার ও বলক্ষয়কর ঘর্শা। 
হু শিও ও লাাভী /- দ্রুত উত্থান বা শরীরচালনা করিলে 

হ্ৎকম্প হওয়ার মুখের তাপ ও বক্ষের কষ্ট। প্রচণ্ড হৃংন্পন্মনশব্ব 
শ্রুত হয়, এবং তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ, ও উৎকণ্ঠা জন্মিলে রোগী শব্যায় উঠিয়া 
বগিতে বাধ্য । নাড়ী প্রায়শঃ পূর্ণ, কঠিনম্পর্ণ এবং দ্রুত) প্রাতঃকালে 

ধীর, দুর্বল, ও স্থত্রবৎ | 

সুজ /- ঈষৎ লোহিতাভ, আবিলযুক্ত এবং অধিক পরিমাণ 

ফেকাসে মুত্রের বারম্বার ত্যাগ । মৃত্রে শ্লেম্সার তলানি এবং লবণের বৃদ্ধি। 

মূত্রকুচ্ছ,। 
নম্ন --জলবৎ, পাতলা ও মলসংবুক্ত উদরাঁময়; উদরশুল সহ 

কোমল মপত্যাগ । কুনুন সহ রক্তসংঘুক্ত মলত্যাগ । অন্ত্রের ঝিল্লির 

অংশ রক্ত মিশ্রিত মলতাগ। অতান্ত চাপ দিলে মলত্যাগ। গে! 

বৎসের মাংসাঁগার নিবন্ধন উদরাময় | কোষ্ঠবদ্ধ । 

বুলু 4 টুলকন্ুক্ত কুস্কুরি ; ক্ষু্র ক্ষুদ্র পুয়গুটিকা, ত্বকে স্থচি 
বেধার স্তায় খেঁচা, পরে জালা। ত্বগুপরি গীতবর্ণ রদপূর্ণ ও জালাধুক্ত 
রসবি্বিকার চুলকানিতে বিদারণ । 

। জিন্কিা1-পলিপাস্ বা বহুপাদার্বদ; হাপানি 

নিউমোনিয়া, থাইসিস প্রভৃতি বক্ষরোগ ; উদরাময়, 
আমরক্ত রোগ; ডায়াবিটিস বা বনুমুত্র __০কল্লি 
সাইভি,ক্াম্মে ওষধগুণ পরীক্ষায় নানাবিধ যন্াক্রমণের 
ফলম্বরূপ বহুবিধ লক্ষণ গ্রাপ্ত হওয়া যায় । কিন্তু রোগচিকিৎসায় ইহার 
প্রয়োগের তাদৃশ প্রচুরত! অথব। নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক লক্ষণের বর্তমানতা 

দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্ক আমরা যে যে রোগে ইহা প্রয়োগের বিধয় 
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উল্লেখ করিব তাহা, চিকিৎসকের এতঘ্বিষযয়ক লক্ষণের সাধারণ জ্ঞানের 

উপর নির্ভর করে। | 

দক্ষিণ নাসারন্ধের 2ইপন্তিক্ শলিনীস জা লজ্ছস্ীদলীজ্জ্দ 

রোগ সম্পূর্ণ নাসিকা পূর্ণ করিলে ০ুবিন নাল ৩৯ ডাইলিউষণ 
তাহ! সম্পূর্ণ আরোগ্য করে (ডাং এলেন )। অত্যন্ত শ্বাসকুচ্ছ,, ুচ্ছ্রারভাঁব 

এবং বক্ষে মু সুচিবেধ অথবা জবালাযুক্ত বেদন! প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ 

সান্নিনলোঞ্ে গলার অপেক্ষাক্কত সরলভাবে নিষ্ঠত হইলে ইহা দ্বার! 
উপকার পাওয়া যার। ন্বিউন্সোন্নিআীরোগের অত্যধিক তাপ ও তৃষ্ণায় 
এবং অন্মমাক।শ্পে সর্ধবাবস্থাতেই, বিশেষতঃ সামগ়্িক বুদ্ধিকালে, 

অত্যন্ত কাসি, বেদনা এই শ্বাসকৃচ্ছ, গ্রস্ততি তরুণাক্রমণের ক্ষণ দুষ্ট 

হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়। থাকে । এব্ডোকাডাইিস্্ 
ও ল্রনবাভি রোগে ইহার প্রয়োগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। 

হক্ুভিল নাহ্ই গোবৎসমাংদ ভক্ষণ বশতঃ ভুদ্াসজেল্ 

আরোগ্য করে। ইহার আআ সন্সত্ুকলোত্গে অবিশ্রান্ত বেগ হইলে 

বজনীতে ক্রেদ ও রক্তবুক্জ মলত্যাগ হইতে থাকে । ফলতঃ, তরুণ আম 

রক্তরোগে একনি প্রয়োগে কর্তনবৎ বেদনা, অত্যধিক 

তৃষ্ণা এবং হস্তপদের শীতলতা বিদূরিত না হইলে ইহা দ্বারা উপকার 
প্রত্যাশা কর যায়। 

মুত্রকৃচ্ছ, মুত্রমেহ এবং শব্যামৃত্রত্যাগাদিরোগে 
অবস্থান্গনারে কেন্লি াইজেল্রর প্রয়োগ হইয়া থাকে । 

৫1 কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানিকাম্ (03৭11 657005054016017)। 

কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানামের ওষধগুণপরীক্ষাবিষয়ে কোন নিদর্শন পাওয়া 

না যাইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার কিঞ্চিৎ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 

'ষাঁয়। তাহ! আমর নিম্নে উল্লিখিত করিতেছি । 
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_. চিকিৎসা__ডিফ্ধিরিয়! বা মারাত্মক গলক্ষত; স্কার্লে- 
টিনা ব আরক্তভ্বর ।-_ডিফ্থিরিয়ার পচ। ক্ষত হইতে পচা ও 
পুতিগন্ধযুক্ত পুয়শাবে €ককুভিন শালুম্যজ্্যানাম্ কিঞ্চিৎ 
স্থখ্যাতি লাভ করিয়াছে । ইহার বহিঃ প্রয়োগও দেখিতে পাওয়! যায়। 

কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না। ইহ! দ্বারা ফলাশা 

করিলে নিম্ন ক্রমে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের আবন্তক। ইহার রোগে 

গলদেশের বঠিরভ্যান্তর উভয়ই স্ফীত হয় এবং তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট 

প্রদর্শক । গপদেশ শোথযুক্ত এবং বিলি ভয়াবহ পুতিগন্ধবিশিষ্ট ভ্য়।" 

লন্যক্কষেনিস্েজ গায় ইহাতেও আহার গলাধ্করণে কষ্ট 

এবং ভূক্তদ্রব্য উদগীরিত হইয়া! থাকে | অনেক বিষয়ে ইহা ঞএশ্পিস্লেজ 

তুল্য হুইলেও ইহার ভয়াবহ দ্রগন্ধ 'প্রভেদকরূপে বর্তমান থাকে। 
ডাং ভ্যান্ণেনেপ, এ রোগে ইহাকে মহৌবধ বণিয়া বিবেচনা করেন। 

অরক্জভ্বরের গণলক্ষণে ইহার প্ররোগ স্থানাস্তরে বিবৃত 

হইয়াছে । 

৬ কেলি ফস্ফরিকাম্ (1১811 110910170110010-)1 

শস্মচ্ঞ --মাহারে ; শৈত্যসংস্পর্শে ; প্রাতঃকালে। 

তঞপম্শহম 1--তাপে। 

শভুলম্নীজ শমপ্র 1-আদ, কষ্ট, ল্যাকেনি, জেল্ন, 
মিউ এসি। 

সান্বান্র্। ভ্রিআ! কেলি ফসের ওষধগুণপরীক্ষার কোন 
নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ডাং স্ুুস্লারের অন্ততম 
টিন্ুরেমিডি। তীহারই মতান্গসরণ করিয়। ইহার প্রয়োগ ঘ।র। রোগা- 

(রোগ্যলন্ধ লক্ষণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহার ক্রিয়ার পধ্যালোচনায় 

দেখা যায় যে ইহা সমগ্র স্নাযুমণ্ডলে প্রভূত ক্ষমতা প্রকাশ করে। 



১৪৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

এই ক্রিয়াফলে মানিক অবসাদ ও অসহিষ্ণুত। প্রভৃতি দুর্বলতার 
লক্ষণ, ইন্্িয়জ্ঞানদৌর্ববল্য, গতিদ স্বায়ুর শক্তিহানি এবং পুনরুৎপাদিকা- 

শক্তিদ স্নাযুমণ্ডলের ক্রিয়৷ বিদ্বস্ত হওয়ায় রসরক্ত প্রভৃতি যাবতীয় 

শরীরোপাদানের ধ্বংসলক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহা যুবক ও বুদ্ধদগের 
রোগে বিশেষ উপযোগী । 

কনস্ক্ঞে 1 মানসিক দৌর্বল্য বশতঃ রোগী উৎকগাযুক্ত, 

ভীত এবং নিশ্চে হইয়া পড়ে । কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

চাহে না। অভান্ত অবসাদ । অসহিষণু।। রজনীতে ভীতিশস্কিত। 
সামান্য পরিশ্রদের কার্ধযা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বলিয়া বোধ। লাজুক । 

মন্তকে রক্তহীনত৷ জন্মে। দৃষ্টিদৌর্ববল্য। অন্তভূতির অভাব। চক্ষুপত্র 
ঝুলিয়া পড়ে। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ শ্রুতহয়। দুর্গন্ধ নাগিকাত্রাব। 

মুখমণ্ডল ঘোরবর্ণ এবং চক্ষু বসিয়া যায়। মুখ হইতে ছুর্গন্ধ 

নির্গত হয়। প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক থাকে । দন্তমাড়ি স্পঞ্জের গ্থায় 

থাকে এবং দন্ত হইতে অপত্যত হয়। গলাভ্ান্তরে পচা ক্ষত। 

স্বরততন্ত্রীর পক্ষাঘাত। আ'মাশয়োদ্ধকোটরস্থানে “কিছু নাই” ভাবের 

অনুভূতি । ভীতি প্রযুক্ত উদরাময়) বিষ্ঠা পচা ৬ দুর্নন্ধ;) রোগী দুর্বল 

ও অবসাদগ্রস্ত। আহারকালে উদরাময়। আমরক্তরোগে কেবল 

পরিফার শোণিত নির্গত হয়) রোগী প্রলাপ কহে এবং উদর 

স্বীত থাকে। কলেরায় তওুদধৌতজলবৎ মলত্যাগ । হারিম জন্মে। 
গাতুবর্ণ, উত্তেজনাপ্রবণ এবং ক্রন্দনশীল স্ত্রীলোকদিগের খতুত্রাব অত্যন্প 
ও বিলম্বাগত। কখন বা খতুশোণিত অতি প্রচুর, ঘোর লোহিত 

বা কৃষ্ণাভলোহিত, পাতলা এবং কখন কখন হুগ্বন্ধযুক্ত; শোণিত 

জমাট বাঁধে না। মূত্র অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ। অনৈচ্ছিক মুত্রতাব। কাদিতে 
হরিদ্রাব্ণ গঞ্জার উঠে। পৃষ্ঠ ও অশ্নপ্রত্যঙের দুর্বলতা ও পক্ষাঘতিক, 

অবস্থা । 



কেলি ফস্ফরিকাম্। ১৪৫ 

চিকিতসা । 

গুল্সবায়ু বা! হিষ্টিরিয়া ।__হোমিওপ্যাথিমতে কন 
হ্ুস্হ্ুল্লিক্ান্ম গুন্সবায়ুরোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া বিলক্ষণ 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। বাযুপ্রধান ও উত্তেজনাপূর্ণ রে।গীদিগের অকন্মাৎ 
ভাবাবিষ্টতা অথবা ক্রোধাবিষ্টত1 জন্মিলে ইহার রোগাক্রমণ হয় । রোগে 
“গ্লোবাস হিষ্টিরিকাস্* বা গুলসবাযুর “অলীক গুন্স* বর্তমান থাকে। 
রোগীর ক্ষণে কান্না ক্ষণে হাসি এবং মধ্যে মধ্যে জূন্তণ 
হয়। অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপ হইতে পারে। উদর স্ফীত এবং * 
স্পশে বেদনাবুক্ত থাকে । তকুছিন ক্স রোগী সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
লক্ষণগ্ডুণ সম্মরণীর £-_কারণাভাবে ভীতি; রোগী সকল বিষয়েই 
অমঙ্গল আশঙ্কা করে, দীথনি-শ্বাম ফেলে এবং হতাশ হর) কম্প ভয় ও 

চঞ্চল থাকে । 
লীলা ক্্যান্উ।ওন্__গুন্সবার়ুরোগে কামাতুরতা বর্তদান 

থাকিলে। 
এনাক্াহ্আাম- পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটি ইচ্ছাশক্তির 

বর্তমানতায়। 
্্যান্াটো-্ন্-ছঃখ, কারণাভাবে ক্রন্দনের সাত্বনা করিলে 

বৃদ্ধি, বিরলে থাঁকিবার প্রবল ইচ্ছা, মৃত্াভীতি এবং সম্পূর্ণ শরীর 
তারগঠিত পিঞ্জরাবন্ধ থাকার অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণধুক্ত হিষ্টিরিয়৷ রোগে 
এই ওষধ প্রদশিত। 

লুকুুলাম্ন_ম্পর্শজ্ঞানাধিক্য ও মুচ্ছার ভাব। 
ভআ্সিনিল্কাম্_ গুনবাদু ঘটিত হাপানি। 
হুভনহ্কাহল্নাম্ম- গুলসবাযু ও রজোকুচ্ছ। | 

ভিী- রক্তের অপচয় ও গঞ্জিকাসেবন প্রযুক্ত গুল্সবাযুরোগ। ইহা! 

হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যতম প্রধান ওষধ বলিয়৷ পরিচিত। 
১৬ 



১৪৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

ভক্ত. ক্কিলীল্র বা সন্িীভিন্ক জ্জল্র- 
হিল্কীল্র।ম্ুস্বুরের টিস্থরেমিভির নিয়দান্ুসরণে টাইফয়েড জরে 

০কুনিনিক্কস্ন্ প্রযুক্ত হইয়। এ রোগ চিকিৎসাততেও ইহার শ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদিত 

হইয়াছে । অপিচ হোমিওপ্যাথির প্রচলিত নিয়মে প্রযুক্ত হইয়াও বনুতর 
টাইফয়েড জর চিকিৎসায় ফললাভ হগয়ায় নিয়লিখিত লক্ষণনিচয় 

ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বণিয়া স্থিরীরৃত হইয়াছে £--শুষ্ক ও কট] জিহবা; 

কদাকার ও পুতিগন্ধ উদরাময় ; প্রগাঢ় দর্বলতা।) নাড়ীর ক্মীণাবস্থা) 

.প্রশ্বান বাধুর ছুরণন্ধঃ দন্তের উপরে মল (507165) সঞ্চয়) 

প্রলাপ এবং উল্লিখিত অবস্থা! সহ প্রভূত মানদিক অবসাদ । শোণিত 

অত্যন্ত অপকৃষ্ট এবং টাইফয়েড বিষ মিশ্রিত থাকে । সর্ধপ্রকার আবই 

অতিশয় ছুর্গন্ধবিশিষ্ট । 

ফলতঃ 2কছিল ক্ুস্ক্ু-্ভিক্কীম্ যে অবস্থাবিশেষে পচা বা 

টাইফয়েড দণাগ্রন্ত হক্ষব্ড (88701০0০), লক্ষভভ৩আা এবং ভদ্ললা- 

সম প্রভৃতি চধিত রোগে এবং শ্লারবিক দুর্বলতা মূলক ম্পান্লীনিিক 

তীর্্ল্য১ ০শম্পীল্ষএ্রঞ আআক্ক্েস এবং শপম্ক্ষাছবাভভাচিল 
নানাবিধ রোগে উপকার করিতে পারে তদ্িষপ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ গএদান 

করিয়াছে । এই সকল রোগেও ইহার পূর্বোল্লিথিত রোগারৌগ্যলব্ধ লক্ষণই 
প্রদর্শক বলিয়! জানিতে হইবে । 

৭1 কেলি ফেরসাযানিকাম্ (৭11 2671০০)৪1710001)। 

চিকিৎস!।-_শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া রোগে প্রচুর, কিন্তু অবি- 
দাহী পৃয়বৎ আব এবং জরাধুর ঠেলমারা ভাব থাকিলে এবং মানসিক ছঃখের 

আতিশযো রোগী ক্রন্দন করিলে ৫কুতিন ০ক্রল্রসাসানাইন্ডাম্্ 
প্রযুক্ত হয়। জরাধু হইতে মৃদু রক্রত্রাব হওয়ায় রোগী দুর্বল হইয়! পড়ে। 



কেলি ব্রমিকাম্। ১৪৭ 

ন্িনিম্পিজান্তর স্তায় ইহাতেও আমাশয়োর্ধকোটরপ্রদেশে প্রমিয়। যাওয়ার 
তায় অন্ৃভৃতি* বর্তমান থাকে । প্রভেদ এই যে, ন্নিম্সিস্সাত্ভি 
উপরিউক্ত অনুভূতি জরাঘুর সহানুভূতি ও আমাশয়ের কিঞ্চিৎ প্রকৃত 

স্থানচ্যুতি জন্য, 2কুনিন সা উম্সাল্র ভয়াবহ বিষক্রিয়ায় হৃংপিগপেশীর 

প্রভৃত দৌর্বল্য জন্মে, এজগ্ত উপরিউক্ত দাঁময়। যা?য়ার ভাব দূর্বল 

হৃৎপিও্--যাহাতে সৎপিগ্ের স্পন্দনসংখার ওশক্তির হাস নিবন্ধন শারীরিক 

শীতলতা, পঙনাবস্থা, শিরোঘূর্ণন, 'অসাড়তা। এবং কম্পভাব উৎপন্ন হয়-_ 

শবে জন্মে। ফলত; যে রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিঘ্াহানির আশঙ্কা বর্তমান - 

থাকে তাহাতেই ইহ। উপঘোগী | তা রত্ন হার সহ তুলনীয় । 

৮ কেলি ব্রমেট।ম্ (1911 13101790110, ) 

শন্্রক্ষ্ /-কেণি ব্রমিকাম যাহার কাগা গ্ররতিষেধক--লেড, 

পইজনিং বা সীসক িষক্রিয়ার | 

ঘুজিনিরা জাম্বসের পরে ইহা বয়োন্ফৌটক রোগে সুফল প্রদ । 

সঁলল্বীম্স শ-্রহ্ব +--একন্, এম্ব1 খ্রি, বেল্, ক্যাম্ফর, জেল্স্, 
হায়স।, নাক্স ভ, জিপ | 

সীশ্রান্লশ। ভ্রিজ্জী 1--কেলি ব্রমিকামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় 

মেরুমজ্জার প্রক্ষিপক্রিয়া (7২975 ৪০697) বিধায়িনী ংশ 

আক্রান্ত হয়। এই ক্রিয়াফলে তাহার প্রক্ষিপ্তক্রিয়ার হাঁস 
জন্মে। পরে ইহা কেন্দ্রাপসারী স্নায়ুর বহিঃদীমার পক্ষাঘাত উৎপন্ন 

করে। অবশেষে ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে চক্ষুতারকার বিস্তৃতি, 

মাদকতা, মানসিক দৌর্কল্য এবং ভ্রমদৃষ্টি প্রড়তি প্রমিজ” | 

ব্রমাইড অব পটাসিয়মের নাতি প্রবল বিষক্রিয়ালক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ইহা সাক্ষাৎ ভাবে হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার পক্ষাঘাত, এবং 

রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলী আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহাদিগের আক্ষেপিক 
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ংকোচন এবং অব্যবহিত পরে বিস্তৃতি উপস্থিত হয় । অতএব ইহার আদি 

ক্রিয়ার ফলম্বরূপ মস্তক এবং সম্পূর্ণ শরীরে শোণিত সঞ্চালনের অবনতি হওয়ায় 
উপধুক্ত পরিমাণ শোণিতাভাবে স্নায়বিক অবসাদ প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীর- 

যন্ত্র ও শরীরোপাদানের ক্রিয়ানাশ ঘটে । ইহার প্রতিক্রিঘাবস্থার় শোণিত- 

বহা নাড়ীমণগ্ুলী বিস্তৃত হওয়ায় গতিদ এবং অন্ুভূতিদ ন্াযুকেন্দ্রে 
রক্তাধিক্য হইলে অবসাদগ্রস্ত স্নাযুকেন্ত্রের রোগজ ক্রিয়াবুদ্ধির ফলম্বরূপ 

স্পর্শ[সহিঝুদতা ও ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ডাং 

“হেল বলেন ”“এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে সকল রোগে কেলি ত্র 

প্রয়োগ করিঘ। থাকেন আমরাও শেষোক্ত গ্রতিক্রিয়াঘটিত আক্ষেপাদি 

রোগে তজ্জগ্ই ইহা হইতে ফল পাইয়া থাকি”। ত্বকে ইহ! বিশেষ ক্রিয়া 

প্রকাশ করে, তাহ ত্বকণক্ষণে বিবৃত হইবে। 

লক্ষণ। 

হমন্ন £--শিশুদিগের রজনী-ভীতি, নিদ্রাবস্থায় শিশুর চীৎকার 

এবং কম্প। প্রলাপে ভ্রান্তদৃস্ত ; রোগী মনে করে তাহাকে কেন 

অনুসরণ করিতেছে, তাহাকে বিষ খাওয়াইবে; মে যেন ভগবানের 

প্রতিহিংসার পাত্র ধলিয় স্থিরাক্কৃত হইয়াছে ; সে মনে করে যেন তাহার 

সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ত্রন্দনের অদম্য ঝৌক উপস্থিত 
হয়। মদাত্যয়বৎ লক্ষণে মুখম'গুল শোণিতোচ্ছাপবুক্ত হয় ও ভয়াবহ 

ত্রমাত্বকদৃপ্ত দর্শন করে। বিষাদোশ্ন্ততায় ভ্রমদৃষ্টি ঘটে। মনোভাব প্রকা- 
শের ক্ষমতাহীনতা। স্মরণশক্তি ছুব্বল; কথ! কহিতে বাক্যের কথা- 

বিশেষের ভ্রান্তি অথবা! বাক্যাংশের স্থলন) মস্তিষ্কের রক্তহীনতা বশতঃ 

চিন্তাশক্তির অভাব। লিখিত বিষয় বুঝিতে পর। যায় না, কেননা বাক্যের 

কথাবিশেষ ঝ৷ কথার অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হয়, এক কথারই পুনরাবৃত্তি 
করে অথবা কথা বিশেষ অস্গ্গত স্থানে লেখে । 



কেলি ব্রমেটাম্। ১৪৯ 

হমম্ডন্ক /- মস্তি উত্তেজিত থাকায় মুখমগ্ডলের শোণিতাভ!, 

চক্ষৃতারকার বিস্তৃতি এবং চক্ষুর ধপিয়। যাওয়ার ভাব। রোগী শিরো- 

লু্ঠন করিতে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে, 

হস্তপদ শীতল, এবং মস্তিফ্ে রসম্রাবের পুর্বে প্রবল রক্তাধিক্য। দৃষ্টির 
মলিনতা, চক্ষু তারকার বিশ্তুতি, চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার ওজ্জলা- 

হীনতা জন্মে। 

স্ু্খ্মও৩লন /- মুখমণ্ডল পাওুর, কিন্তু অস্তান্য ক্ষণে মত্তব্যক্তির 

হ্যায় প্রতীয়মান হয়। রোগী ভ্রম দেখিতে থাকে | 

ল্রামহভ্দ্র !-প্রতোক ঢুই অথবা তিন ঘণ্টা অন্তর হুপশব্দক 

কাসির গায় শুফ কাসির আক্রনণে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় শ্রেম্মা অথব! 

ভুক্তবস্তুর বমন এবং রজনীতে শয়ন করিলে তাহার বৃদ্ধি । 

হু ন্পি৩ এল ল্বখভভী 1-জৎপিণ্ডের শক্তিহীনতা জন্মে ) 

তাহার স্পন্দনশব্দ দুর্বলতার অন্ুপাভাপেক্ষাও ক্ষীণতর, ও ঢরাগত বলিয়া 

বোধ হয়; জৎপিগ ক্রিয়। ধীর এবং পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ শব্দবিশিষ্ট 

থাকে । নাী প্রথমে ভ্রতগতি থাকে, ক্রমশঃ ধীরতর হয়; ধারগতি, 

ক্ষুদ্র এবং দুর্বল নাড়ী। 

স্ু্খগহহবল 1 জিহ্বা বিবঞ্ধিত, শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ ) পরে 

লোহিতবর্ণ শু ও কটা) জিহ্বাপৃষ্ঠ এবং জিহ্বা! পার্শ্ব শুভ্র, কথা কহিতে 

কষ্ট) জিহ্বার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা ; তোতল! কথা। শুভ্র লেপধুক্ত জিহ্বা 

থাকিলে রোগীর প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ বাহির হয়। 

গল্লাভ্্যত্ডহ্ল 1-মুখগহবর, গলাভ্যন্তর এবং গলগহুবরস্থানের 

(7175150) অসাড়ত। (মগ্যপায়ীদিগের হইয়! থাকে )। 

জহি 1--শুফ জিহব। থাকিলে তীব্র পিপাসা জন্মে । বিবমিষা 

হয়, এবং মাথ। ঘোরে ; পুনঃ পুনঃ বমির বেগ এবং বমন। 

সমল $-_জলবৎ মলত্যাগ ; বাধুপ্রধুক্ত উদ্রশূল। 
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সুভ /-মধুমেহ জন্মিলে মূত্র শর্করাপুর্ণ। অবস্থা বিশেষে প্রচুর 
ফেকাসে ও জলবৎ মৃত্রত্যাগ ৷ প্রচুর পরিমাণ মুত্রত্যাগে অনেক 

ফসফেট পাওয়া যায়। মলত্যাগ করিতে বদলে প্রথমে বিন্দু বিন্দু মুত্র 

পড়িতে থাকে । অনৈচ্ছিক মুত্রত্যাগ। কখন কখন ক্ষীণ ধারে ঈষৎ 

পীত মৃত্রতাগ। 

গুহ ত্কষ্ন্নেত্জ্রিজ 1---সঙ্গমেচ্ছার ভাস হইলে ধ্বজভঙ্গ 

পর্যযস্ত জশ্বিতে পারে । রেতঙ্থলন হইলে মানসিক অবসাদ, চিস্তাশক্তির 

“জড়তা ও পৃষ্ঠবেদন। হয় এবং চলিতে গা টলে ; রোগী বড় দর্বল তইয়া যায়। 

জ্রীভ্কম্নল্নেক্তিক্রিঞ্ম 1 খতুসন্ধিকালে মন্তকে বেদনাধুক্ত রক্তো- 
চ্ছাস এবং রক্তাধিক্য। কামেচ্ছার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় অগ্তাধারের 

নারুশলে রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে। অগ্াধার এবং ভগকপাটের 

উত্তেজনা! হওয়ায় স্তরী-অঙ্গের চুলকন] জন্মে । 
ু্র্ ;--মাংসল এবং কদাচারী ব্যক্তিদিগের মুখে, স্বন্ধে ও বক্ষে 

বয়োব্রণ। আরোগ্যচিহ্বরভিত, বৃহৎ এবং বেদনাযুক্ত পুয্ুগুটিকা; 

ম্ফোটক। ূ 

ব্রমাইডরোগী বড় বায়ু প্রধান) ইহারা কোন না কোন প্রকার কার্য 

অবলম্বন না করিয়৷ থাকিতেই পারে না। 

প্রদর্শক লক্ষণ ।-_হস্তের চঞ্চলতা € £106010659 )।-- 
স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ রোগী সর্বদাই কোন প্রকার কার্যে লিপ্ত 

থাকিতে বাধ্য, যেমন নিদ্রাহীনতা জন্মিলে রোগী অবিশ্রান্তভাবে শয্যা- 

বস্ত্রোপরি হস্ত বুলাইয়1, ঘড়ির চেইন নাঁড়িয়া, কিম্বা যে কোন বস্তু পায় 

তাহাতেই তদুপধুক্তরূপ হস্তান্থুলীর ব্যবহার করিয়৷ উপরিউক্ত লক্ষণের 

পরিচয় দেয়। এইরূপ কার্যে রোগীর মন নিযুক্ত থাকায় তাহার কষ্টের 

কিঞ্চিৎ হ্রাস থাকে । জিঙ্কাম রোগী চঞ্চলত| জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু 

তাহা তাহার পদসঞ্চালনে প্রকাশ পায়। ফস্ফরাসের চঞ্চলতা সর্ব্শরীর- 
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ব্যাপী, রোগী স্থির হইয়া বমিয়া৷ অথবা শুইয়৷ থাকিতে পারে না, অবিরত 

স্থানপরিবর্তন করিতে থাকে । ইহা বাসের বেদনার কি শাস্তিপ্রদ 

পার্শপরিবর্তনাদি, অস্থিরতালক্ষণ নহে। 

চিকিৎসা । 

স্বভ্ডিক্ষে ভুহ্িত্ভা লা তজপক্র্যা্গ 1-কালব্যাপী, 
অপরিমিত এবং কঠিন মানসিক শ্রম প্রযুক্ত মন্তিফের দুর্বলতা জন্মিলে 

হকুভিন 2চ্িক্কাম্ম্ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চলিতে, 

রোগীর মাথা ঘোরে ও গা উলে, এবং তাহার মস্তিষ্ক অসাড় বোধ হয়। 

হাাজনাম্াালি- মস্তিষ্ষপ্রদাহরোগে রোগী মস্তি মধ্যে 

স্পন্বনসুক্ত জল হিল্লোলের হায় অনুভব করে। মন্তকে ঝাঁকি দিলে 

তাহার উপশম হয়। 

উল্মাদক্োলি লা এ্রক্কিউ্উডউ্উ তমন্নিজা 4 শিশুদিগের 

প্রবল, প্রচণ্ড জক্ষণণুক্ত উন্মাদরোগের নিন ভ্রন্েজীম্ম্ উপযোগী 

গধধ। শিশু মনে করে তাহাকে হত্যা করিবে অথবা সকলেই তাহাকে 

হত্যা করিতে কৃতসঞ্ধল্ হইয়াছে। এস্থলে ইহা হ্ণক্রনাজাসাস 

সহ তুলনীয়। 
মগীক্লোগ আা এ্রস্িলেলস্্সি 10ক্কছিন জ্রম্নি- 

নাচের যুগীরোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা নাই ; তবে আশঙ্কিত 

আক্রমণের (ফিটের ) অব্যবহিত পূর্বে গ্রদত্ত হইলে ইহ! তাহার বাধা 

জন্মাইয়। থাকে এবং আবেশকালে প্রয়োগ করিলে তাহ! নিবৃত্তি পায় । 

এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণই এ রোগে প্রথমে ইহার ব্যবহার প্রচলন 

করেন এবং এককা'লে তাহারা ইহাকে অমোঘ ওষধ বলিয়া বিবেচনা 

করিতেন। এক্ষণে তাহারাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা! উপরিউক্ত 

প্রশংসার উপযুক্ত নহে, এবং সামফিক আবেশ নিবারণ জন্তও ইহার 



১৫২ ' হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞান । 

কাঁলবাপী বাবহাঁর নির্ধি্ধ নভে। ফলতঃ মৃগীরোগে ইভার উপশমকারী 
শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইতে হইলে উভয় মতের চিকিৎসককেই স্থল 
মাত্রায় ওষধ ব্যবহার করিতে ও তাহার ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্ত 

অধিককাল ব্যবহারে প্রথমে তাহাতে মাদকতা, মানসিক দৌর্বলা, 

্রমদৃষ্টি প্রভৃতি ব্রমিভম্ বা ব্রমিণ বিষলক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে 

মস্তিষ্কের ক্রিয়াহানি বশতঃ রোগী জড়রোগপ্রস্ত হয় । 

হব্পী-্ডীতভিি হা লাউ লজজার্স /-দস্তে।দগম 'ও কৃমি 
"প্রভৃতির সহান্ৃভৃতি বশতঃ অথবা মন্তিক্ষেরই রোগনিধন্ধন মস্তিষ্ক 

অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজনাগ্রস্ত থাকিলে অনেক শিশু নিদ্রাবস্থায় চীৎকার 

করিয়া! উঠে। বয়স্থ শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ন্বপ্পে ভূত, প্রেত ও 

“ছেলে ধর।” গভৃতি দেখার কথা প্রকাশ করে । উপরিউক্ত মস্তিক্ষবিকারে 

০ক্রনিল জরমিক্কাস্ম একটি প্রধান উষধ মধ্যে গণ্য । 

হলা-্স্োডিল্র এউক্ভটিন জা কুশ্পেব্রতক্কান্াভেভল্স 

স্ককত্লোগ 4 জ্মাইত্ড সব গলোক্নিজীত্দেল মাসুবিকারে 
কিঞ্চিৎ লোকমোটর এটাক্সিরোগলক্ষণ দৃষ্ঠ হইয়া .থাকে । রোগ তাহার 

অধোঅঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে পারে না, চলিতে গলে । পদে 

ও পৃষ্ঠটদণ্ডে চন্চনি এবং অসাড়তা। জন্মে। উপরি উক্ত লক্ষণের 
প্রথমাবস্থায় কামেচ্ছার অস্বাভাবিক উত্তেজনা! হয় এবং রোগ ক্রমশঃ 

গভীরতর অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গের উত্থানশক্তি অন্তর্ধান করে, কিন্তু 

রজনীতে পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক শুক্রম্থলন হইতে থাকে । এতদবস্থায় পূর্ব 
হইতে বিষঞন রোগী অধিকতর বিষপ্নচিন্ত হয়। 

শ্িশওওককেলল্রা আা সানা ভাাটিহ্ু। /- অত্যন্ত 

দূর্বলতা, গাদ্রের শীতলতা।, এবং মস্তিষ্কোদ্করোগের উপক্রম লক্ষণ বর্তমান 

থাকায় ক্রভ্লি ক্রম্সিক্কাম্্ ছারা একাধিক রোগীর উপকার হইয়াছে। 
ইহ! সনি» ্যাল্ক্কে ক্ষল্ন্ প্রভৃতি সহ তুলনীয়) 



কেলি ব্রমেটাম্-_কেলি মিউরিয়েটিকাম্। ১৫৩ 

জ্রক্কন্পোপ-বজ্পোত্রপ। লা এক্ডন্ি 5 জখন্লাভি 
না আরটিক্কেভ্তিজ্া। ১ কাউল্ল বা এরল্ডভিলা 1 হস্তমৈথুন 

নিবন্ধন ক্লোক্রপিল্লোগোন্র অবস্থান্থুদারে করছিল আ্রমেট্াস্ম 
দ্বাত্াা উপকার হয়। ইহাতে ব্রণাদি কৃষ্ণাভ লোচিত, কঠিনম্পর্শ ও ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র রসবিশ্বিকাবেষ্টিত থাকে এবং অবশেষে পাকিলে পুয় নির্গত ভইয়া 

অন্তদ্ধান করে। স্নায়বিক লক্ষণযুদ্ক ভহলীত্ক্র ইহা ওষধ। 
তক্ষভিন জন্সিক্ালেল্র লক্ষণঘুক্ত রোগীর -্ললান্ড-্রও ইহাদ্বার। 

আরোগ্য হইয়া থাকে । * 

৯। কেলি মিউরেয়েটিকাম (1৭11 11074000 ) | 
ইহ! স্ুসলারের বারটি টিস্ুরেমিডিমধ্যে অন্যতম । হোঁমিপ্যাথিমতে 

কেলি মিউর ওষধগুণ পরীক্ষিত হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক- 
গণ প্রধানতঃ সস্লার হইতেই এত্দ্বিযয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন 
এবং তদনুসারে রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগদ্ধারা সাক্ষাৎ ভাবে 

প্রয়োগস্থল নির্ণন কুরিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্ুুস্লারের মতে কেলি 

মিউ তন্তজানু পদার্থ বা ফাইবিণ সহ রাসায়নিক স্বন্বযুক্ত সণ্ট। তন্তজাল 

বা কনেক্টিভ টিস্থর জালের বুনট মধ্য্থ শূন্য স্থানমধ্যে তন্তজান পদার্থ 
ক্ষরিত হইলে ইহা! দ্বারা উপকার হইয়া! থাকে । 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রোগারোগ্যলব্ধ জ্ঞানদ্বার শুভ্র অথবা! 

এল ন্নিঞআাল5 শল্রীলমঅল্ভ্রাদ্ক্র হম্সিকক্ঝিল্লি 
হইতে ঘন ও শুঞজ ভুস্ভভ্কান্নস্দ্কীর্থমিত্ভউিভি 
নস এবং ভিকহুলীম্মুল্লে শুভ্র অখ্খলা এ্রুসন্প র্ন হেল্প 

ইহার প্রধান প্রদর্শক বণিয়। স্থির করিয়াছেন। 

উপরিউক্ত নির্ধারণান্গমারে ০কুনিন স্িলিজেকিক্কাম্্ 
প্রতিষ্তায়িক রোগ (08157118] 015685০5), নাতি প্রবল প্রদাহিক রোগ ও 



১৫৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ডিফথিরিয়! প্রভৃতি যে সকল রোগে তত্তুজানপদার্থ নিঃস্যত হয় তাহাতে 

এবং গ্রন্থি স্কীতিতে প্রয়োগে ফললাভ হুইয়! থাকে । 

১০।| কেলি সাল্ফুরিকাম্ ( ৪11 50101701108) 01 

বর্তমান ওঁধধ বিষয়ক জ্ঞানও আমর হ্ুম্লারের নিয়মানুলারে 

ইহার প্রয়োগ দ্বারা লাভ করিয়াছি । প্রদাহিক রোগের শেষাবস্থায় 

এবং যে সকল রোগে প্রচুর উপত্বকস্থলন বা শন্কপাত হয় তাহাতে 

০ক্রলি সাল্ফ্ুল্লিক্কীম্ উপযোগী বলিয়া নির্ধীরিত হইয়াছে 

শ্লীতবর্ণ গ্রেন্া্নাব” ইহার প্রদর্শক | ইহার রোগের সন্ধ্যাকালীন বৃদ্ধি 

এবং লীতণ ও মুক্ত বারুতে উপশমও অন্তর প্রদর্শক বনিয়া গণ্য। 

ত্বগুদূভেদ বসিয়া যাওয়ায় যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে এবং অক্- 

জ্যালিউরিয়ারোগে (এক একার ঘুত্রবালুক ) স্থলবিশেষে ইহা উপকারী। 

যে রোগের তরুণ অবস্থায় স্পীল্স্নে ভিলা! তাহার পুরাতনে স্ষ্যাহিল 

সাল্জ্ুল্লিন্টীম্্ উপযোগী । আমরা নিয়ে ০কুলিন সাল্ক্েন্ল 

যে প্রধান কতিপয় লক্ষণের উল্লেখ করিলাম তাহা হইতেই এ বিষয়ের 

সার্থকতার উপলব্ধি হইবে যথা 2 

১। জন্ধাকালে জ্বরের বুদ্ধি। 

২। শ্্নৈক্মিক বিল্লি হইতে পীতবর্ণ অথবা সবুজাভ আাব। 

৩। যুক্ত বাধুতে উপশম (সাধারণ লক্ষণের )। 

৪1 সন্ধিতে অথবা শরীরের যে কোন অংশে রসবাতিক বেদনা । 

৫1 উ্ক গৃহে রোগের বুদ্ধি । 

৬। সরল কাসিতে শ্রেম্মার ঘড়ঘড়ি। 



লেকচার ৫৭ (75070 ডা, ) 

মিলান্থিসিজাতীয় ওষধনিচয় । 

১। হেলনিয়াঁস্। ২। স্তাবাঁডিলা। 

৩। ভিরেটাম্ ভিরিডি। 
১। হেলনিয়াঁস্ ডায়ুইক! (€:176170143 1310109 ) 

ভুল্লনীজ শমন্র 1 এলেটি, সিমিসি, সিহ্ক, ফেরাম্, লিলি টাই, 
ফম্ এপি. সিপিয়া, টেরিবিস্ক | 

সাপ্বান্রপ্ ভিলজ্জা £_হেলনিয়াস পরিপোষণযন্ত্রের ক্রিয়াবিভ্রাট 

উৎপন্ন করিয়া শোণিতজননের বাধা উপস্থিত করে। ইহাতে শরীরে 

শোণিতের অল্পত1 বা এনিমিয়া এবং তাহার বিশ্লেষণ ও অপকৃষ্টতা 

জন্মে ও শরীর ঢর্বল হইয়া যায়। এজক্ঠ ইহা রক্তহীনতা ও ক্লরসিস্ 
রোগের ওষধ বলিয়া বিবেচিত । অন্ঠান্ত যন্ত্রষধ্যে কিডনি ও জরায়ু 

ইভা দ্বারা বিশেরূপে আজান্ত হইলে তাহাদিগের উত্তেজনা হওয়ায় 
ক্রিয়াধিক্য জন্মে এবং অবশেষে গৌণভাবে তাহাদিগের অবসাদাবস্থা 

উপস্থিত হয়। 

ূ ক্ষণ | 

নন 1-কাধ্যে নিযুক্ত থাকিলে মনের নিবিষ্টতা জন্ত রোগী ভাল 

বোধ করে। এক! থাকিতে ইচ্ছ! করে, কাহারও তাহার নিকটে যাওয়া 

ভাল বাসেন। ) আলাপে অসন্তুষ্ট হয় ; মানসিক অবসাদ । 

শুক্লা /- ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং নিদ্রালু। রোগী অলস এবং 

অসাধারণ ক্লান্তি বোধ করে, কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে পারে না।. 

দুর্ববলত1। 
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সুভ্রঘজুজ 1- কিডনির বেদনায় মুত্রে শ্বেতলাল! বা এল্বুষেন । 

কিডনিতে জাল1। মৃত্রত্যাগকালে মুত্রপথে জালা ও বল্সানবৎ 

অনুভূতি । মুত্রস্থাণী মুত্রশৃগ্ বোধ হইলেও অনৈচ্ছিক মুত্রআাব। 
প্রচুর এবং পাতলা রঙ্গের মূত্র । 

স্রীভ্ু্বলেত্িক্রল্স /- বন্ধ্যা হউক বা না হউক কামেচ্ছার 
এবং তছিষয়ক ক্ষমতার অভাব। জরারুর গুরুত্ব ও টাটানি বেদনায় 

প্রভৃত বিষঞ্ণতা এবং গভীর ও সুস্প্ঈ অবসন্ধতা__প্জরাঁযুর বর্তমান- 
তার অনুভূতি”। জরাধুন্রংশ ভ্ইলে বন্তিদেশে কিছু ঝুলিয়া 

পড়ার অনুভূতি ও দুর্বলতা ; খতুসন্ধিকাঁলে দর্ধল রোগীরও এরূপ। 
ক্ষতযুক্ত জরাঁনুর স্বলন, এবং প্রসবান্তে অবিরত কঞ্খবর্ণ, পুতিগন্ধ- 

বিশিই ও রক্তময় আব। যোনির উত্তেজনা বশতঃ পুষ্ঠে বেদনা । 

জরায়ু হইতে অত্যধিক রক্তজাব। রক্তহ্ীনতা 9. দুর্বলতা 
নিবন্ধন শ্বেতপ্রদর। তীক্ষ কওয়ন প্রযুক্ত স্ত্রীঅঙ্গ তত্ত; রাঙ্গা ও 

স্কীত এবং তাহার উপত্বকের ম্থলন। যোনি এবং যোনিকপাটের 
ক্ষতকর 'প্রদাহে ঘোলা নিঃআাব জন্মে। জরাযুর ঢর্বলতা বশতঃ 

গর্ভপাতের আশঙ্কা । স্তন স্ফীত এবং স্তনাগ্র স্পর্শাসতিষুঃ 
ও বেদনাধুক্ত। 

এক 1বিশেষতঃ স্কাপুলা বা অংসফলকাস্থিঘয়ের নিমার্দমধ্যবর্তী 
পৃষ্ঠ প্রদেশে জালা এবং তাপ। কটি ও বস্তিপশ্চাদদেশে জালা ও 

ক্লান্তিবোধ। 

শদকস্পন্ি লক্ষণ 1 জ্ভ্রীল্লোগো সতত ক্ত্ভ- 
হীীনত্ভা5 €দদীর্দ্ল্য ও আলম এল গ্রাজীল্ল 
ন্বিম্াচ্ প্রভৃতি-যাহা অন্তমনস্ক থাকিলে ক্ষণকালের জন্য উপশম 

_-সাধারণ প্রদর্শক ব্যতীত ইহার বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্টিগোচর 
হয় না। 
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চিকিৎসা । 

ল্রা্ুমওওলেললর ভ্রিক্সাদৌী্্বল্য লা নিউভ্তিক্িলনা 
উক্সাঁ_অতিশয় স্নায়বিক দৌর্ঝল্যবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রোগারোগ্য 

হেোলন্নিজাস্ন অাসসউক্কা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার! 

সামান্ত পিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়। পড়ে এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠে ছুর্বলতাবোধক 

বেদন। হইপে ক্রান্তিভাব কটি বাহিয়া নম্াঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্ৃত হয়। এই 

নকল রোগী কার্যারপ্তকাল ভইতে কার্যে লিপু থাক কাল পর্যান্ত কিঞ্চিৎ 

সুস্থ বোধ করে। কিন্ত তাহা ল্রাস্লেক্স কার্ধাকালীন স্বস্তিবোধ নহে ; 

কেনন! ল্রা্নে তাহ সন্ধির কাঠিগ্ঠহাস দ্বারা প্রকটিত। 

লনীলাম্সেভ বা এল্নুলুচিল্লুল্লিজা। - ছর্ধল ও রক্তহীন 

সত্রীলোকদগের খহুকালীন কিডনি ব! বুকের শোণিতাধিক্য 2হুলল- 
ন্বিসীসন লালা-৫ম্হ বা এল্বুমিরিয়ার কারণ। মূত্র অত্যন্প ও 
ঘোণাটে থাকে । এ রোগে ইহা স্পাননৃস্ন সহ তুলনীয়। 

সত্রীজননেক্দিয় রোগ-শ্বেতপ্রদর বা নুকরিয়া; 

যোনিপ্রদ্নাহ বা ভ্যাজাইনাইটিস্; গর্ভআ্রাব বা এবর্ধণ ; 

জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপসাস্ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি 

বা ডিস্প্লেসমেণ্ট অব ইউটারাস্।-_অতিশয় দর্পণ ও রক্ত, 
হীন স্ত্রীলোক দিগের স্ত্রীরোগে তুলন্নিস্রাস্্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
সত্রীজননোন্রিয়ের নিজ্জীবতা (201) ) এবং পৃষ্ঠ হইতে জরাধু পর্য্যস্ত 

বিস্তৃত বেদনা এই কল রে(গের প্রধান এবং সাধারণ লক্ষণ। “বস্তি- 
মধ্যে জরায়ুর বর্তমানতার অনুভূতি” ইহার সর্ধবাদীসম্মত প্রকুষ্ট প্রদর্শক। 

সুস্থাবস্থায় যরুৎ প্রভৃতি কোন যন্ত্র যে আমাদিগের উদরাদি 
কোন শরীরগহ্বরে আছে তাহা! আমাদিগের বোধগম্য হয় না। যখনই 
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শরীর গহ্বরের যন্ত্রবিশেষের অস্তিত্বের অন্ভূতি জন্মে তখনই প্র নত 
রোগাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবে । কেননা শরীরাভ্যন্তরে কোন 

যন্থ্ের অবস্থিতির উপলব্ধিই অস্বস্তি প্রদ ; তদ্বাতীতও তাহার আনুষঙ্গিক 

অন্তান্ত রোগজ ও কষ্টপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত থাকায় তাহ! অধিকতর 

কষ্টের কারণ। এস্থলে জরামুর অস্তিত্বের অনুভূতি তাহার রুগ্নাবস্থা 

প্রকটিত করিলে ৫হ্তলিক্সাচন্ প্রদর্শিত হয়। অন্যান 
ওষধেও জরাঁনুর বর্তমানতার অনুভূতি আছে, কিন্তু তহলন্নিজাসে 

তাহা জরাযুব অবিশ্রান্ত টাটানি ও গুরুত্ব দ্বার! প্রকাশিত হওয়ায় শ্বাতন্া 

লাভ করে; ইহার আনুবর্িক পুর এবং অঙ্গাদির . ক্লান্তি ও 

কনকনানি অগ্যান্ত গ্রভেদক লক্ষণ । 

০শ্রকভঞদল্র তোপে কোন সামান্ত পরিশ্রমেই অবিশ্বান্ত, কৃষণ- 

বর্ণ ও ছুর্নন্ধ আবের বৃদ্ধি হইলে ৫হ্লন্নি্সাতন তাহাতে ফল প্রদ। 
অত্যধিক দর্বলতা এবং স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা ইহার আন্যঙ্গিক লক্ষণরূপে 

বর্তমান থাকে ; কিন্ত ক্ষত ও ফো্ষা সর্বস্থলে দৃষ্ট হয় না। 

যোনি ও যোনিকপাটের প্রদাহ ০হলন্নিম্মীসেন্র 
সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য । যোনি হইতে পুয়জ্রাব হয় এবং তাহার 

সহিত জরাধুগ্রীবার ক্ষতও থাকিতে পারে। পুনঃ পুনঃ অধিক 
পরিমাণ কৃক্চবর্ণ, চাঁপ চাপ ও ছুর্গন্ধ খতুশোণিতের মুছু আব ঘটে। 

জরামুর অতিশয় নির্জীবতা ও শিথিলতা বশতঃ ল্য জন্মে) 
অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলেও কিঞ্চিদধিক পরিশ্রম করিলেই এবন্বিধ দুর্বল 

জরাঘু ভ্রণ ধারণে মশক্ত হওয়ায় গণ্ভ্লা্ন ঘটিলে হুল ন্নিজ্লাস্ন্ 
জরায়ুর শক্তিবিধান করিয়া বন্ধাত্ব দূর করিতে এবং 

ভবিষ্যৎ গর্ভপাতের সন্ভাবন! নিবারণ রাখিতে সক্ষম । গর্ভাবস্থাতেও 

উপযুক্ত সময়ে প্রযোজিত হইলে ইহা! গর্ভপাতের আশঙ্কা নিরাকরণ 
করিতে সক্ষম । 
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জকল্লীহ্মুত্র৫ম্প ও ভল্রাস্ুক্র হ্থান্চুত্যভ্ি প্রভৃতি জরায়ুর 

“নানাপ্রকার অস্বাভাবিক অবস্থাসংশোধনে৪ও স্থলবিশেষে €হ্ভল- 

ন্নিহ্াস্ন আমাদিগের সাহায্যকারী । স্ত্রীলোকদিগের রক্তহীন, ছূর্বল এবং 

নিজ্জীব শারীরিক অবস্থার, বিশেষতঃ গ্রসবান্তে শারীরিক দুর্বলতা 
ও রক্তহীনত। প্রভৃতি নিবন্ধন স্বাস্থাহানি বশতঃ যথাসময়ে জরাধু প্রক্ৃতিস্থ 

না হওয়ায় রক্তসংযুক্ত, ক্লেদবৎ প্রসবান্তিক আব থাকিলে জরারু- 

ভ্রংশ এবং তাহার নানাপ্রকার স্থানচাতি জন্মে। অধোদরে গুরুত্ব 

এবং পুষে ক্লান্তি 9 টানিয়া নামানের শ্টায় বোধ হইলে সামান্ত 

পরিশ্রমে সমগ্র শরীরে বিস্ৃত হয়। রোগী জরায়ুর গুরুত্ব এব 

বর্তমানত। অগ্রভবৰ করে। রোগী অতান্ত বিষাদ এবং অবসাদগ্রস্ত 

থাকে । €হুললন্নিআাস্ জরারুরোগে নিনমশ্পিআী5 ভিনভ্নজাম্ 
এবং ৫টি মিনভ্ভ প্রন্তি 'উষধ সহ তুলনীয়। 

হলন্নিস্ €শজিন্বিস-ডাং বার্পণেটের মতে পপবিশ্রান্তঃ 
(“77286”) জরাুর বলাধান করিতে তনিন্ন ৫ক্পল্বিনিস্ন 
উৎ্কৃ্ট ওষপধ বলিয়। গণা। ইহাতে রোগীর শরীরিক অবস্থানুসারে 

অধিক বা অল্প সংখ্যক ভ্রণ ধারণে অতিশ্রন প্রধুক্ত জরাঘু পরি শ্রান্ত 

হইয়া পড়িলে তাহাতে শোণিতগতির মন্থরত। জন্য রোগলক্ষণ উৎপন্ন 

হয়। 

নত্তভীন্মভ্। লা এন্িনিজা 5 মঞ্পাঞ্ড আা কুল 
দিস 1 রক্তহীনত। এবং মৃৎ্পাঙুরোগের ৫হলন্নিসাস্্ 
অন্ঠতম উৎকৃষ্ট ওষপধ। আলম্ত এবং বিলাসিত। নিবন্ধন স্নায়বিক 

দৌর্বপাবিশিষ্ট অথবা কঠিন পরিশ্রম বশতঃ ভগ্রস্থাস্থ্য স্ত্রীলোক দিগের 

কালব্যাপী শোণিতশ্াবই এ রোগের বিশ্ষে কারণমধ্যে পরিগণিত। 

এই সকল স্ত্রীলোকের অতিনক্রান্তির অসোয়াস্তি বশতঃ নিদ্রাহীনত। 

জন্মে এবং অধিকন্তু শেষোক্ত স্ত্রীলোকদিগের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম ' 



৬০ হোমিওপাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

প্রযুক্ত দুর্ববলীভূত পেশীনিচয় জানা ও কন কন করে। ইহার একটি 

বিশেষ লক্ষণপ্রকৃতি এই যে, লিক্রস্সাম্ল্লে মন আক্রুজ 
শাক্ষিলেল তক্রালআন্ু্রণা উপশম থাকে; এজন্ত চিকিৎসক 

আঙ্গিলে রোগী ভাল বোধ করে অর্থাৎ যন্ত্রণা প্রকাশ করে না। উপরি 

উক্ত বুক্তহীনত। সহ আন্ুষর্গিক রূপে মুত্রযপ্ধ ও জননেক্ট্রিয়বিকার বর্তমান 

থকে । 

২। স্যাবাডিলা (57151118) 

শস্পচ্য্র 1- ইহার সাধারণ রোগলক্ষণের প্রতিদিন একই স্ময়ে 

বৃদ্ধি হয়। 

ভস্পম্শহম /--অধিকাংশ রোগলক্ষণেরই শরনে এবং মুক্তবাধুতে 

হাস। 

সহ 1 স্তাবাডিলার কাধ্য প্রতিষেধক--পালস্। 

জুজ্লন্ী ওহ্বঞ 1একন, ত্রায়, সিঙ্ক, নেট মিউ, পাণস্, 

দিপি, ভিরেট এ। 

সাব্রা্রণ। ভ্রিলআ। 1 মন্তিফ-মেরুমজ্জা-ন।যুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ 

দ্বার! স্তাবাডিল। পরিপোষণক্রিয়ার বিদ্রাট উপস্থিত করে। শ্নৈম্মিক 

বিলিতে ইহার বিশেষ কার্ধ্য হইয়। থাকে; এবং মানপিক লক্ষণের 

গুরুত্ব জন্য ইহা রোগ চিকিৎসায় প্রুক্ত হয়। পাতলাকেশ ও 

শিথিলপেশী ব্যক্তি এবং শিশু ও বুদ্ধদিগের রোগচিকিৎসায় ইহার বিশেষ 

উপযোগিত। দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

নল 1-_হন্ম- কোন প্রশ্নের উত্তর করে না, অচৈতন্াবস্থায় 

থাকে, পরে লক্প্রদানে উখিত হয় ও গৃহমধ্যে অসাবধানভাবে 

দৌড়াদৌড়ি করে। মনে করে মে পীড়িত) তাহার শরীরাংশ সঙ্কুচিত 

হইয়াছে। সবিরাম জরকালে প্রলাপ। উন্মাদরোগে কেবল শীতল 



স্তাব্যাডিলা । ১৬১ 

জলে মস্তক ধোৌঁত করিলে ক্রোধের শান্তি। উদরের গভীরদেশের 

উত্তেজনা বশতঃ বিষপ্লতা। বিবমিষা প্রযুক্ত উৎকগ্ঠার অনুভূতি । 
রোগী সামাণ্গ কারণেই ভীত । 

হত ৫- চিন্তা করিলে শিরঃশুল জন্মে । মানসিক শ্রম শিরঃশূলের 

বুদ্ধি করে এবং নিদ্রা আনয়ন করে । ভীতি নিবন্ধন গুল্মবাযুর আবেশ। 

অতিশয় চিন্তায় অথবা অবিশ্রান্ত মনঃসংযোগে শিরঃশুল। 

লুবীক্সু /-_অবসন্নত! ও দৌর্বল্য। শরীরের নানা স্থানে তীক্ষু, কিন্ত 

ক্ষণস্থায়ী দ্বষ্টবৎ বেদনা । সমুদায় অস্থিতে, বিশেষতঃ সন্ধিতে, তীর 

বেদনায় বোধ যেন তীক্ষধার ছুরিক৷ দ্বার! অস্থির সম্মুখ ভাগ কাটা এবং 

টাছা হইতেছে । শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগের বুদ্ধি। 

রোগের প্রথমে দক্ষিণ পার্থে আরম্ভ এবং বাম পার্থ গতি । 

ন্বাস্নিক্কা 4-নাসিকাতে চুলকনা এবং চনচনি। নাসিকার 
উদ্ধাংশের স্পর্শানহিষু। শুর্কতা । নাসিকা হইতে রক্তত্রাব! প্রচণ্ড 

আক্ষেপিক হাচিতে উদর কম্পিত হইলে পরে চক্ষু হইতে জলম্রাব। 

সআাবধুক্ত নাসিক সপ্দি। অহুতর নাসারন্বের রোধ? শ্বাসগ্রহণ কষ্টসাধ্য ; 

নাসিকার ডাক |, 
স্বাসলঅব্ু্র শ্বাসকষ্ট নিবন্ধন উৎকণা। রজনীতে শুফ কাগি। 

কনালীতে টাছাভাব নিবন্ধন ক্ষুদ্র ও শুফ কাসি। অধিকাংশ সময়ে 

শ্বাস গ্রহণকালে অথবা কাসিতে বক্ষপার্থে স্চিবেধবৎ বেদনা । 

ভদ্র /__অস্ত্রে ছুরিকাঘাতবৎ বেদন!। অস্ত্রে জালা । শৃন্ত 

উদরের ডাক । 

সল্ন এল হাল 4 সরলান্্র ও মলদ্বারে মহীলতার নায় 

কুমির বিচরণবৎ বিড়-বিড়ি। উদয়াময়ের বিষ্ঠার উচ্ছলিত ভাব ও 

কটাবর্ণ। 

৯১১ 



১৬২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ভদ্র /-ত্বকের লোহিত ব্ণ এবং র্েখাকার কলঙ্ক রোগী শীতল 

বায়ু মধ্যে থাকিলে স্পষ্টতর হয়। 

চিকিৎসা । 

সনতেশিভা লা একাজআ্রজআোন্সাদক 1-কল্পনাবৈ কারিক 

ব কোন এক খিষরের ভ্রান্তিমুলক উন্মাদ রোগে শস্ঞালাডিকা। 

উপকারী ওধধ। বারু কর্তৃক উদর স্ফীত ভইলে রোগিনীর ভ্রান্তি বশতঃ 

দু বিশ্বাস জন্মে যে সে অন্তঃসত্বা হইয়াছে) অথবা গলমধো কোন 

সাংঘাতিক রোগ হওয়ার অলীক ভীতি জন্সিতে পারে। এই রূপ বুবিধ 

ভ্রান্ত কল্পন[ব উদয় হইতে পারে। 

শুভ্লাল্লোলীক্ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে, সে ঢুই বা ভিন ব্যক্তি, 

অথবা সে কাচশিন্মিত, স্পর্শ করিলে সহজে ভাঙ্গিয়। যাইবে । 

ইন্জ্ল,হেও। লা দেলম্পল্যাস্নী ভ্রভিস্থ্াস - ইন্ক্ুয়েঞজী 
রোগে জকি কুভুল্ল ভ্রাচিন্ র্কানভ্ভা ত্যাআা- 
ভিলা ঘ্রদশক । রোগী মুক্ত বায়ু মধ্যে গমন করিণেই হাচি হয় 

এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। গলাভ্যন্তর ক্্টীত হয় এবং শুগ্ঠ 
গলাধঃকরণ চেষ্টায় বেদনা করে; অত্যধিক হাচিতে সম্পূণ-শরীর ঝাঁকি 

হইতে থাকে । লোমাঞ্চ ; নীত গাত্রোদ্ধ বাহিয়! উঠার অবস্থায় শরীরের 

থর থর কম্পও ইহার প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য । ললাট প্রদেশে শিরঃশুল, 

তৃষ্তাহীন মুখশোৰ এবং শয়ন করিলে যাহা বৃদ্ধি পাক্স এরূপ কাসি ইঠার 
অন্যান্ত লক্ষণ। হাঁচির প্রাধাস্ঠযুক্ত ইন্ফ্রুয়েঞরার অন্তান্ত ওষধ মধ্যে 

সাইক্রেছেন্্ ও হুক লুলিজ। প্রধান । 

হহ-ক্রিলান্র জা শজশ্রিগক্ষ জ্বর 4 হে-ফিবারের নাদিক। 

সর্দিতে এচুর জলবৎ শ্রাব এবং ললাটদেশে বেদনা থাকিলে স্ঠালাভ্ডিা। 
মহোপকারী ওষধ বলিয়া গণ্য । অবিশ্রান্ত আক্ষেপিক হাচি হইলেও 



ভেরেট্রাম ভিরিডি। ১৬৩ 

সামান্য সপ্দি আব হয়। রোগের উপশম করিতে সক্ষম হইলেও ইহার 
' ক্রিয়ায় গভীরত। না থাকায় ইহা সর্বস্থলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে 

ক্ষমবান নহে। সম্পূ আরোগ্য প্রত্যাশা করিলে ইহার উচ্চ ক্রমের 
ব্যবহার করিয়া দেখার আবশ্যক ৷ 

ক্রম্মিজে।প আা। ওজাম্চ্ কমি রোগে বিবমিষ!, বমন 
এবং বিশেষ প্রকারের উদর শুল (যাহাতে বোধ হয় যেন অন্ধ চক্রের 

্যায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে ) থাকিলে স্ঞ্াালীভ্ডিজ্ন। উপকারী । 

ভ্রান্ম লা চ্িভ্কল্ন্স্ £-হামের সর্দি উপসর্গে প্রচণ্ড হাচি ও 

ললাট প্রদেশে শিরঃশুল বর্তমান থাকিলে শ্গাবাড্ডিলাব্র প্রযোগিত। 

দুষ্ট হইয়া থাকে । কোন কোন দেশব্যাপক হামরেগে ইহার উপযোগী 
বহুতর রোগী প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

৩। ভিরেটাম্ ভিরিডি (ভতনাএা। ত1010০)। 

ভ্গ্পল্ক্স ॥ টথান করিলে; ভ্রমণকালে ; সন্ধ্যাকালে ; শরীর 

চালনায়। 

উঞ্পম্পন্ম $_উঞ এবং উগ্র কাফি পানে। 

- শডুলন্ধীন্ শঅপ্র 1--একন, এন্টি টার্ট, বেল্, ককুলাস, ডিজিট, 
ফেরাম্, জেল্স্, হেলিবো, হায়সা, ফন্, টেবেক, ভিরেট এ। 

'সান্রান্রন। ক্রিক 1 মক্তিকষ-মেরুমজ্জ, বিশেষতঃ তাহার 

নিউমোগ্যা্্রীক গ্নাযুকেন্ত্রাংশ, এবং প্রক্ষিপুক্রিয়াসাধক গতিদ স্নায়ু 

কেন্দ্র বা রিফ্রেক্স-মোটর নার্ভ-সেন্টার. ভিরাট্্রম ভিরিডি দ্বারা আক্রান্ত 

হয়। ইহা এ সকল স্নাযুকেন্্র এবং সমগ্র শোণিতসঞ্চলন-বন্ত্রমগুলের 

প্রভূত পক্ষাঘাতিক দুর্বধগতা উৎপন্ন করিলে মস্তি এবং অন্ঠান্ত যন্ত্রের, 

বিশেষতঃ নিউমোগ্যান্ট্টীক শ্নাধুশাখাপরম্পরার কাধ্যাধীন যন্ত্রের এবং 
তন্মধ্যেও বিশেষরূপে আমাশয় ও ফুস্ফুসের প্রগাঢ় রক্তাধিক্য এবং 
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প্রদাহ জন্মিয়া। থাকে। উপরে যাহ! লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য 

হইবে যে বেলাডনা এবং তাহার সমক্রিয় অন্যান্ত ওঁধধের রক্তাধিক্য 

হইতে ইহার রক্তাধিক্যের প্রভেদ এই যে বেলাডন/দ্রির রক্তাধিক্য 
ন্নাযুকেন্দ্রের উত্তেজনা এবং ভিরেট্রামের তাহা! স্নাযুকেজ্রের 

পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা ও তাহার ফলম্বরূপ শোণিতগতির বাধ এবং 

মন্থরতা উপস্থিত করে। গতিদ স্নায়ুর দুর্বলতা সাধন করিলেও ইহা 

প্রবল ও স্থায়ী (10110) এবং অধিকাংশ স্থলেই ক্ষণস্থায়ী ভাবের 

(01901) অর্থাৎ তাণ্ডবরোগবৎ আক্ষেপ উৎপন্ন করিতে সক্ষম । 

ভিরেট্রাম ভিরিভির ক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য হৃদপিণ্ডের শোণিত 

সধ্ালনে দৃষ্ট হইয়া থাকে ? হৃৎপিণ্ডের উচ্চ শব্দায়মান, সবল স্পন্দন, 

নাড়ীর সবল ত্বরিৎ গতি এবং শ্বাস প্রশ্বাসের অতি ধীর সঞ্চার ইহার 

পরিচায়ক বলিয়। গণ্য । 

লক্ষণ । 

সল 1_-কলহপ্রিয় এবং প্রলাপবিশিষ্ট। অতি ভয়াবহ প্রলাপ 

বশতঃ রোগী চাৎকার করে, হাউ হাউ করে এবং প্রহার করে। রোগীর 

চক্ষুতারক1 প্রগারিত থাকে এবং মে অস্পষ্ট বিড় বিড় শ্বরে অবিশ্রাস্ত 
প্রলাপ কছে। 

হমুল্ক 1 গ্রাতে গাত্রোখানের পর শিরোঘূর্ণন, চক্ষুমুদ্রিত 
করিলে এবং মস্তক স্থিরভাবে রাখিলে উপশম) শধা৷ অথবা আসন 

হইতে উত্থানের পর শিরোধূর্ণন প্রযুক্ত বিবমিষা! ও বমন। শিরঃশুলের 

সহিত শিরোঘূর্ণন। প্রাতঃকালে গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে শিরশুল উত্থিত হয় 

এবং মন্তকের গুরুত্ব ও পূর্ণতার অনুভূতি জন্মে। মস্তকের প্রবল 

রক্তাধিক্য। ললাটের দক্ষিণ পার্খব হইতে চক্ষুর নিকটস্থ প্রদেশ পর্যন্ত 

বাযুশূল । ললাটদেশে তীক্ষ শিরঃশৃল নিবন্ধন বমন। 
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ল্বীক্সু £_ মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং হস্ত ও পদাস্ুলির পেশীর আনর্তন 
এবং আকুঞ্চন। তাগণ্ডবরোগবৎ শ্নায়বিক আক্ষেপ। শিশু ভীত হওয়ার 

হ্যায় কাপিতে থাকে এবং বোধ হয় যেন অচিরাৎ তাহার আক্ষেপ ব1 

কন্ভালসন হইবে। পক্ষাঘাত হইলে অঙ্গাদিতে চন্চনি এবং মস্তিফে 
শোণিতগতির বৃদ্ধি। বিশেষতঃ মন্তিফতলদেশ, মেরুমজ্জা, বক্ষ ও 

আমাশয়ে রক্তাধিক্য। 

সুহাস ওলল /-অবস্থান্থসারে মুখ শোণিতোচ্ছাসবুক্ত, কখন 

পার, শীতল, নীলাভ এবং শীতল ঘর্্মাবৃত। মুখমণ্লপেশীর আক্ষেপিক. 

স্ুচিবেধবৎ বেদন। 

স্রনম্নভুভ্র 1 শ্বাস প্রশ্থাম কষ্টকর, ধীর এবং শ্রমসাধ্য ( নিউমোনিয়! 

রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস ৪৯ হইতে ১৬ পর্যান্ত নামিয়া যায়)। আক্ষেপিক 

্বাসপ্রশ্নাস হইলে প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম । বক্ষের ঝষ্টান্ভৃতি। বক্ষে 
প্রবল রক্তাধিক্য। 

০৩ ও মাক্ডী 4 প্রদেশে অবিশ্রান্ত, মৃদু ও জবালাযুক্ত 

বেদনা । জৎপিগুস্পন্দন উচ্চতর শব্দবিশিষ্ট এবং প্রবল ; ধমনী মণ্ডলের 

অত্যান্ত উত্তেজিত অবস্থা । 

শ্লীভু্নন্নেততিদ্রক্ম 1 শোণিতসম্পন্ন স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর 

অতাধিক রক্তাধিক্য ও মুত্ররৃচ্ছ, হওয়ার পর খ্াতুসংশ্রবীয় উদরশুল। 

খতুরোধ নিবন্ধন মস্তিষ্কের শোণিতাধিক্য ; শরীর শোণিতসঞ্চয়। 

প্রদর্শক লক্ষণ ।__জিহবার ঠিক মধ্যস্থল বাহিয়া 
লম্বভাবে সুন্গম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্তমানতা 

চিকিৎস।। 

মিন্নিওঞীইডিস্ া। সভ্িক্ত্বেউভ্রীদলীহ 1-ডাং ইলিয়ট 
বভ্ডিল্ররেট্রান্ম ভিল্লিভ্ডিল্র নিয়ক্রম মন্তিক্ষবেষ্ট প্রদাহের পক্ষে 



১৬৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্া-বিজ্ঞান। 

সর্বোৎকৃষ্ট ওউষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিকা, 
দ্রুত নাড়ী এবং আক্ষেপের বাঁ কন্ভালসনের উপক্রম হইলে পরে 
প্রভূত হুর্ববলতা জন্মে । 

এন্ুভহাল বা ডিটেলাস্ন.4 সর্ধাঙগী ধশষ্টঙ্কার রোগে 
ভ্িল্তেক্রীন্ম ভিল্লিভ্ডিক্র বিশেষ কোন কার্ধ্য দষ্ট হয় না। 
অবস্থাবিশেষ রোগাক্রমণের উপক্রমলক্ষণের আরন্তে প্রদত্ত হইলে 
রোগের বাধ জন্মাইয়! ইহা মহদুপকার সাধন করে । অভিঘাতিক রোগের 

ক্ষত স্থানে অসহনীয় যন্্রণাকর বেদন! হইলে ধনুষ্টঙ্কারের উপক্রমলক্ষণ ৃষ্ট 

হইতে পাপে) এ অবস্থায় ভিক্টেউ্রাত্সলল প্রয়োগে রোগাক্রমণ 

নিবারিত হয়। এস্থলে ইহা ভ্রাইশ্পেলিল্কাস্থ সহ লনীয়। 
অগ্তান্ত কঠিপয় ওধধের৪ অবস্থান্ুসারে উপরিউক্তরূপ ক্রয় 

দৃষ্টিগোচর হয়-জর, উৎকণ্ঠা, পেশ্ীনিচর়ের আততভাব, চন্চনি এবং 
অসাড়তা থাকিলে এ্-্ুনাহটউি, এবং ক্ষতে পুরসপ্জার হইলে 
অথবা হঠাৎ পুয়ত্রাব রুদ্ধ হইলে লন টিনকুহটউ। এবং সম্ভবতঃ 

এললক্্রন্লা রোগের বাধা জন্মাইতে পারে। 

সুতি্াক্কেস লা স্সিক্মল্রশ্িল্লেল সন. াল ন্ন £ 

--ভিডল্জেক্রীচ্ম ভিল্লিভ্ডিল্র সৃতিকাক্ষেপরোগে মস্তিফের গভীর 

রক্তাধিক্য নিবন্ধন রোগী অন্নাসরোগবৎ অজ্ঞানাবস্থায় থাকে এবং 

তদবস্থাতেই তাহার আক্ষেপ হয় । আক্ষেপের বিরতিকালেও জ্ঞান হয় না, 

রোগী গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে । রোগীর মুখমণ্ডল আরক্ত ও চক্ষু রক্তপু্, 

এবং তাহার অঙ্গাদির প্রচণ্ড আন্ষেপিক সঙ্কোচন হয়। 

হলুগল্তি কানন লা শ্রুুস্প ৪ ত্রক্কাইিস্ লালেলৌ ৪ 

» ন্নিউন্মোলিজী £-এই সকল রোগের প্রথম বা রক্তাধিক্যের অবস্থায় 
ভিডিল্লেক্রীষ্ম ভিল্িভ্ি অনেক স্থলে রোগ অস্কুরে বিনাশ 
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করিতে সঙক্ষম। ্রান্কম্পীইক্ল্ল হ্ায়ই সবল, রক্তসম্পন্র 
বাক্তিদিগের রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা উপযোগী। অত্যধিক 
তীর শরীরতাপ, এবং পুর্ণ, কঠিন, লক্ষমান ও দ্রুত নাড়ী ইহার 
প্রদর্শক। শরীরতাপ ও নাড়ীর উপরিউক্ত অবস্থার প্রশমন 

হইলে ইহার কার্যযকারিতার অভাব হয়। এক-্বাইজেক্ 

মৃড্তাভীতি, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা ইহাতে না থাকায় উভয়ের প্রভেদ 
হৃদয়ঙ্গম করা ঘায়। ৫স্রক্রাস্ম ক্স্ত এই সকল রোগের 
প্রাথমিক রক্তাধিক্যাবস্থার ওুঁষধধ। উতৎকণ প্রভৃতি না থাকায় এ্রাক্কু 

হইতে, এবং স্তন ও কোমল নাড়ীর বর্তমানতা এবং শরীরোপরি স্থানে 

স্থানে অলীক শোণিতপ্রাধান্ঠের চিজ্ের উপস্থিতিতে উভয় হইতে 

হক্ুল্র।্ কুস্ন্ প্রভেদিত হয়। 

ভিিত্লেট্রাস ভিলিিক্ভি নিশ্োন্িিজীরোগে বঙক্ষের অতি 

প্রবল রক্তাধিকা জন্মে, এবং ধমনীমগ্ডনের অত্যধিক উত্তেজনা, শ্বাসকচ্ছ,, 

বক্ষের কষ্ট এবং বিবমিষা ও বমন প্রভৃতি আমাশয়লক্গণ উপস্থিত হয়। 

এরোগে বর্ষের প্রগাঢ় রক্তাধিক্যের বর্তমানতায় ইহা লুাহুইই- 

বললি সহ তুণনায় ; রভেদ এই যে, রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যের 
অবস্থা শেষ হওয়ার পর দুসফুসের ঘনীভূততা। বা ভিপে্টিজেষণ 

উৎপন্ন হইলে ভিভিবেক্রীন্ন নিক্কি্ হয়, অপরের তাহাতে কার্ধ্- 

কারিতার শেষ হম না। ফলতঃ ভি্রেউ্রান্ম5 শ্ঠাভ্ছইত্লে- 
লিজা শ্তায় টাইফয়েড আদি পরিবর্তনকর ওউষধ নহে। ইহার জর 

অত্যন্ত প্রবল, হ্ৃৎপিগুক্রিয়। অতি প্রচণ্ড এবং নাড়ী পুর্ণ, কঠিন, লম্ষমান 
ও ক্রত থাকে। জিহ্বোপরির ঠিক মধ্য বাহিয়া লম্বভাবের হুঙ্ম ও 

লোহিতবর্ণ রেখার বর্তমানতা ইহার অতি স্পষ্টতর প্রদর্শক । 

ইহার রোগের শেষাবস্থায় ফুসফুসের অধঃঅংশের বাযুকোষনিচয় 

বুদবুদযুক্ত শ্লেশ্মাপূর্ণ হইতে থাকে । ইহার নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনম্পর্শ; 
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এন্কন্নেল্ল নাড়ী কঠিনম্পর্শ ক্ষুত্র, ত্বরিৎ গতিবিশিষ্ট এবং দ্গণস্থাযী 
স্পন্দনযুক্ত ও দ্রুত | | 

হুপিগ্ড বিকার--বিবৃদ্ধিসহ প্রসারণ বা হাইপার- 
টুফি উইথ, ডাইলেটেষণ ; হৃৎপিণ্ড ও তছেষ্ট প্রদাহ ।__ 
ভি্ডিল্দ্রেত্রীম্ ভিন্ড্রিত্ভডি মন্তিফ্ের তলভাগ এবং মেকুমজ্জার 

উদ্ধাংশের শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করায় নিউমোগ্যাষ্থিক মাযুর হংপিওশাখা 

আবে হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজনা হয়। পরে তাহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় 

উপবেশনের চেষ্টা করিলে মুচ্ছ্ণার ভাব, বিবমিষা, শীতল ঘর্ম এবং হৃতপিও 
দৌর্ববল্য জন্য শ্বাসরুচ্ছ, প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের প্রগাঢ় শক্তিহানির লক্ষণ 
উপস্থিত হইলে অবশেষে রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত ভয়। শোণিত 

সঞ্চলনযন্ত্রমগুলের প্রথমোক্ত উত্তেজনার লক্ষণ বর্তমান থাকিলে হ্ৃৎ- 

বিবৃদ্ধি ও সহকারী হতগ্রসারণ রোগও উপযুক্ত সাবধানতা সহ 

অনেক কাল ব্যাপিয়া ভিল্রেট্রীম্ প্রয়োগে আরোগ্য হইয়! 

থাকে । রক্তপঞ্চলন্যন্ত্রেরে উপরিউক্ত রক্তাধিক্যাবস্থায় ইহ! হৃৎপিপ্ত 

এবং হৃতঝেষ্টের প্রদাহরোগেও ফলপ্রদ | 



লেক্চার ৫৮ (750শাঢাইত, ঘা, ) 

১। ব্যারাইটা কার্বনিকা। ২। ব্যারাইট। 

এসেটিকা। ৩। ব্যারাইট! মিউরিয়েটিক1। 

১ | ব্যারাইট। কার্বনিকাম্ ( 1377915 (81190101000) ) |. 

ভগ্পচ্জ্ £- রোগের বিষয় চিস্তা করিলে; বেদনাধুক্ত পার্শ্ব 

চাঁপিয়া শয়নে ; আহারান্তে ; রুগ্ন শরীরস্থান ধৌত করিলে ; প্রাতঃকালে; 

উপবেশনাবস্থায় | 

উত্পম্শহম 1 মুক্ত বাঁযুতে ভ্রমকালে ; দণ্ডায়মানাবস্থায় ; শরীর- 

চালনায় । 

স্ক্ক 1-ব্যারাইটা কার্বনিকার কাধ্যপ্রতিষেধক-__এটি টা, 
বেল, ক্যাম্ফ, ডান্কা, জিঙ্ক। স্থুল মাত্রার--সাল্ফেট অব সোডা অথব! 

 ম্যাগ্রেসিয়া | 

যাহার পুর্ব অথবা পরে প্রযোজ্য__গরি, সাল্ফ, টুবাকুণ। 
অসম্মিসন-_গণ্মাল] ধাতুতে ক্যান্কের পর। 

্ুল্লনীম্ শুন্ঞ্র /- এলুমি, বেল, ক্যান্কে কা, ক্যান্কে আই, 

কষ্টি, জেল্স্, আয়ডি, মার্ক, মার্ক-বিন-আয়, লাইক, ফস্, সিপি. সিলিক, 

লাল্ফ। 

ভ্রিঞ্সা £-ব্যারাইট! কার্ব একটি প্রভূত পোষণবিভ্রাটকারী বস্তু। 
দেহোপাদানের, বিশেষতঃ গলদেশের বহিরাভান্তরগ্রস্থির উপাদানের 

পোষণের বিশৃংখল! জন্মাইয়া ইহা তাহার বিশেষ প্রকারের পোষণাপকৃষ্টতা 
উৎপন্ন করে। বৃহৎ মস্তিষ্কের ( ০০12100) ) ও গ্রন্থিল ্নাুমণ্ডলের 



১৭৩ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ইহা প্রথমে উত্তেজনা! এবং পরে অবসাদ উপস্থিত করায় রোগীর যে 

অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা মানসিক ও শারীরিক জড়ত্বের তুল্য বলিয়। 

প্রতীয়মান হয়। 

ইহ জড়প্রায় অতি বুদ্ধদিগের এবং গওমালাধাতুর জড়ভাবাপন্ন 

শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী উষধ। 

লক্ষণ । 

হবন্ন /-বিস্বৃতিশীল ; এখনই কি করিয়াছে তাভা স্মরণ থাকে ন।। 

অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক দৌব্বণা ; শিশুস্বভাব বুদ্ধব্যক্তি | ম্মর্ণ- 

শক্তির হাস; শিশু কিছু স্মরণ রাখিতে বা শিক্ষা কদিতে পারে ন|। 

আত্মবিশ্বাসহীনতা । অপরিচিত লোক দেখিলে ভীতি, স্ত্রীলোকের! 

মনে করে তাহাদিগের দোষ ধরিতেছে ও তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্ত 

করিতেছে । শিশুর খেলায় মন যায় না। ভীতি এবং কাপুরুষ হা। 

সত /-শিশুস্বভাব বৃদ্ধদিগের সন্ন্যাস ও শিরোধুণন। গোল- 

মাল শব্দে, বিশেষতঃ মানুষের কথায় সন্ধাকাণ্ীন শিরঃশুলের বৃদ্ধি । 

জাগ্রৎ হইলে দুদ্ধাধঃদেশে ও মন্তিফ্ধে মস্তকপশ্চাৎ অভিমুখীন 
চাপ ও গ্রীবাকাঠিন্ঠ । মন্ধাদেশে চাপের সঠিত খোঁচা লাগার ন্তায় 

বেদন৷ কুর্যযতাপে দ্রাড়াইলে সম্পুণ মস্তক ভেদ করিয়া বিস্তুত। মস্তুক- 

শীর্ষে টাক।: মন্তকের শায়িতপার্থের ত্বকের স্পর্শাসহিষ্টুতা চুণকাইলে 
বদ্ধিত। শুষ্ক বা আদ্র ছালযুক্ত দুপ্ধপীড়কা। মস্তকত্বকে কোধগর্ভ 

অর্ব,দ | 

ইন্তিকুভভভান্ন 1 আহারাস্তে ও প্রাতঃকালে দৃষ্টিদৌর্বল্য এবং 
চক্ষুদন্থখে জালদুষ্টি। সন্ধাকালে কর্ণে প্রচণ্ড বাহু প্রবাহ ও ঘণ্টাধবনিবৎ 

এবং গুণ গুণ ও রুণু রুণু শব্দ । শ্রবণশক্তির হ্রাস। হাচিলে, গলাধঃকরণ- 



ব্যারাইটা কার্বনিকাম্। . ১৭১, 

ক্রিয়ায় এবং দ্রুত ভ্রমণে কর্ণমধ্যে কিছু বিদীর্ঘ হওয়ার স্তায় কর্ কর্ 

শব্ব। সবণে নাসিক] ঝাড়িলে কণে শবের প্রতিধবনি। 

ল্াক্ু-ন্নায়বিক অসহিষ্ণতা, সম্পূর্ণ শ্নামুরই উত্তেজনা । দিবসে 
শরীরের ঝাঁকি ও চমকৃ। অত্যন্ত বলক্ষয় ; রোগী দাড়াইতে পারে না, 

হাটু ভাঙ্গিয়া পড়ে; ক্লান্ত বোধ করায় সর্বদাই শয়নের ইচ্ছা । সম্পূর্ণ 
শরীরের গুরুত্ব, শরীরোপরি ত্বক কঠিনরূপে আটা থাকার অনুভূতি ও 
তাহার আতহভাব। 

সুহ্মতড মুখ পার্চর ৪ স্ফীত। মুখোপরি মাকড়সার, 

জাল বিস্তৃত থাকার গায় তাহার আততভাব। মুখ বন্ধ করিতে চুয়ালের 

সন্ধিতে বেদনা । 

চস 4 চক্ষুর প্রদাত ও শুষ্ক বোধ। আলোকে চক্ষু ঝল- 

সিয়া যায় ও বেদনা করে এবং অন্ধকারে চক্ষুসন্থুখে অগিষ্ফণ্জি 
ৃষ্ট হয়। 

কর্ন 1 দক্ষিণ কর্ণাধদেশের গ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাধুক্ত। কর্ণ 

আকৃঞ্ক ও বিদ্ধণৎৎ বেদনা । দর্িণ কর্ণাস্থিতে বিদ্ধ ও আকর্ষণ করিয়। 

-ছিন্ব করার ন্যায় বেদনা; কণে চুলকনা। 
বালিকা 1-নাসিকার অদস] শুষ্ক; ঘন ও পাতবণ শ্্েম্মার 

আব। স্থলোদর শিশুদিগের সন্দিতে নাসিকা ও উদ্ধৌষ্ট স্ফাত। নাদিকা 
হহতে বারম্বার রক্তশ্রাব। 

প্রা অ্ঞ্র !- অন্থভূত হয় যেন স্বরযন্ত্রে ধুম অথবা আণকাতরার 

শ্বান গৃহীত হইতেছে। কুস্ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে বুদ্ধদিগের 

শ্বাসরোধকর সর্দি । কাসিলে বক্ষের টাটানি। 

স্ুহখগহবল £-বিদীণ ও ক্ষতযুক্ত জিহ্বায় চন্চনি ও জ্বালাধুক্ত 

বেদন1। বৃদ্ধদিগের জিহ্বার পক্ষাঘাত) কথা কহিতে পারে না । মুখগহুবর 

রসবিষ্বপূর্ণ, তালু ও গণ্ডাভ্যন্তরে তাঁহার আধিক্য। মুখে অনেক 



১৭২ হোমিওপ্যাথিক তৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

কঠিন শ্্রেম্বা। মুখ শু) অতিশয় তৃষ্ণা । জিহবা! লেপযুক্ত হইলে 
মুখের বিশ্বাদ অথব! অগ্লাস্বাদ। দস্তমাড়ি হইতে পুনঃ পুনঃ গ্রচুর রক্তআ্রাব। 

গল্নাভ্্যভুলল 4 কোন বস্ত গলাধঃ করিতে গলাভ্যস্তরে 

চনচন করে, শুন্ত গলাধঃকরণক্রিয়া় গলার অধিকতর চনচনি। 

টনসিলগ্রন্থির পুরাতন দড়কচড়াভাব; শৈত্যসংস্পর্শ হইলেই তাহার 

প্রদাহ জন্মে এবং তাহা পাকিবার উপক্রম হয়। গলার সঙ্কোচন; 

গলাধঃকরণক্রিয়ায় বোধ যেন গলাভ্যন্তরে একট! ছিপি আছে। আহা- 

বান্তে, উপবেশনাবস্থায় এবং লিখিবার সময় মধ্যে মধ্যে শ্বাদরোধ ঘটায় 

বোধ হয় যেন থাইরইড. গ্রন্থি অভ্যন্তর পার্থখে চাপিত হওয়ায় শ্বাস- 

প্রশ্বাসের রোধ হইতেছে । প্রাতঃকালে নিদ্রাঙ্গে বোধ যেন পশ্চাৎ 

নাসারন্ধের সম্মথে একটা অতান্ত পাতলা বিলি রহিয়াছে । হন্ুঅধঃ 

ব1 সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থির বেদনাধুক্ত দড়কচড়াভাবের স্ফীতি । 

ভদকল্র /_উদ্রর স্ফীত, কঠিনম্পর্শ এবং বেদনাযুক্ত । শয্যায় 

পার্খপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ পার্থ ঝুলিয়। পড়ে । 

এীা। ও গু /-গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাতের গ্রন্থি স্ফীত। 

গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্ত । কটিদেশে বিস্তভাবের বেদনা । 

বু 4--গ্রীবাদেশে বসাময় অর্ধদ ( ফ্যাটা টিউমার )। ত্বকের 
স্থানে স্থানে জালাযুক্ বেধার স্টায় অন্গভূতি। গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও 

দড়কচড়াভাব। ত্বক আর্র ও ক্ষতযুক্ত ; চন্মকীল বা ওয়ার্ট, | 

প্রদর্শক লক্ষণ ।_ শরীরের আকার বা গঠন এবং 

মানসিক লক্ষণের বিশেষতা 1-_ব্যারাইটা কার্ব গগ্ুমালাধাতু 
ংশোধনকারী প্রধান ওষধ মধ্যে অন্তম । শিশুরোগে ইহা ক্যান্কেরির! 

কার্ব ও সিলিনিয়। সহ তুলনার যোগ্য । কেনন! শারীরারুতি ও মানদিক 

লুক্ষণ বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্ঠ দৃষ্টিগোচর হইয় থাকে । 

ব্যার! কার্বের শারীরিক ও মানদিক পরিপক্কতার বিশেষতাঁসম্বন্ধীয় জ্ঞান 



ব্যারাইটা কার্বনিকাম্। ১৭৩ 

জন্মিলেই রোগচিকিৎসায় আমর! অনায়াসে ইহার যথোপধুক্ত স্থান 

' নিরূপণে সমর্থ হইতে পারি । 
ন্বযান্রাইট। ক্কার্্ব__গণ্ডমালাধাতুর খর্ধাককতি শিশু, যাহা- 

দিগকে শরীরায়তনের শীপ্ব বুদ্ধি হয় না) স্থুলোদর ও বুহৎ মস্তক; 

ীর্ণশরীর ; স্ফীত মুখমণ্ডল ; পদে ধর্ম) গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়- 

কচড়াভাব 7 অত্যন্ত দুর্বলতা) মানসিক জড়তা; কিছুই স্মরণ থাকে 

না; শিশুমুলভ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তিহীন ; বি্ম্বে কথা কহিতে শিখে। 

্্যাক্কেলিজা ক্ার্্র- স্থল ও স্ফীত শরীরবিশিষ্ট গণ্ডমাল। 

ধাতুর শিশু; শরীরায়তনের স্থুলত্বের দ্রুত বৃদ্ধি) গামলার পিঠের স্তায় 
নুজ ও স্থল উদর; নুহৎ মস্তক 7 ত্রহ্মরন্ধে,র অসম্পূর্ণতা ১ মস্তক ও গ্রীবায় 

অন্ন মন্ম ; পদ আদ্র ও শীতল । মানসিক প্রকৃতিতে ভীরু, আলম্তপরবশ 

ও জড়বুদ্ধি। ক্রোডবিষয়ে উ্াপীনতা | 

ন্নিনিনিনিনজা-গগুমালা ধাতুর ক্ষুদ্র ও শুষশরীর শিশু; বৃহৎ 

মস্তক; বিশেষতঃ সন্ুখমস্তকরন্ধ, অসম্পূর্ণ ) স্থুল ও গোলাকার উদর ; 

বৃহৎ ও কদাকাঁর জাগ্ধ ; হাট! শিখিতে বিলম্ব হয় ; ক্যাক্কে হইতে মস্তক ও 

_মন্তকত্বকের নিম্নতর অংশ, গ্রীব। ও সুখ দুর্গন্ধ ঘন্মাবৃত ও শ্ীভভন, তাহ। 

ত্রান ক্ুল্্রিলে হতেই উষ্ণ হয়; পদ দুর্ন্বঘর্মযুক্ত | 

গ্দ্থি বিবৃদ্ধ ও পুবযুক্ত | | 

মানসিক অসহিষ্ণুতা) একগু য়ে, খামখেয়ালি; ভাল কথা বলিলেও 

চীৎকার করে) চঞ্চল, অস্থির, সহজেই চমকিয়া উঠে) লেখাপড়ায় 

সহজে ক্লান্তি জন্মে, চিন্তা করা সহা করিতে পারে না। 

বুদ্গণ মানসিক ও শারীরিক জড়তাবশতঃ শিশুবৎ গ্ররুতি 

প্রাপ্ত হইলে শিশুর ন্তায় আচরণ করে; বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিহীন 

মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ দুর্বলতা) টলিতে টলিতে চলে। বৃদ্ধের, 

রোগে এই লক্ষণ ব্যারাইটার প্রদর্শক । 



১৭৪ হোমিওপ্যাথিক ৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

সামান্য সিক্ত ও শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন সন্ধি 
হইলেই পুরাতন টন্সিলবিবৃদ্ধির স্ফীতি অধিকতর হওয়া 
ব্যারাইটা কার্বরোগ চিকিৎসায় তাহার প্রদর্শক | 

চিকিৎসা । 
হবান্নস্নিকি লিকার ড্ত্ভা -মুবা ও বৃদ্ধ, বিশেষতঃ 

বৃদ্ধদিগের অকালে বুদ্ধিানি বা শিশুভাব জন্মিলে ব্যান ল্কার্জ্র 

উপকারী ওঁষধধ। মস্তিষ্ষপদার্থের ঘনীভূত অবস্থা ইহার কারণ। 

'মস্তিষ্ধে অর্ধদ জন্মিলেও এবিধ অবস্থা ঘটিতে পারে। স্সাধুমাত্রই 
অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে! মন্তিষ্ষের ভর্ধলত। বশত; রোগী 

অত্যন্ত ভীরু স্বভাব হয়। অচেনা লোক বা মুখ দেখিণে স্থান পরি- 

ত্যাগ করে। সে মনে করে তাহাকে দেখিয়া লোক হাণিতেছে। 

সহজেই রাগ করে। ডাং ট্যালকট বলেন “রোগী মনে করে তাহার 

জঙ্ব| কাটিয়া ফেপা হইয়াছে এব; সে হাটুর উপর ভাটিতেছে”) 

ল্যলাউউটি। রোগীতে এইবূপ লক্ষণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। 

শ্পিল্রগস্গুল 1 বুদ্ধদিগের শিরঃশুলরোগে ব্যানা ক্ষার 
উপকারী । নিদ্রাঙ্গে, আহারাগ্তে এবং অগ্রির তাপে ইহা জন্মে ও 

বন্ধিত হয়। রোগী প্রায় হতজ্ঞান থাকে। ব্র্যালাইটাপ্রাভজ বৃদ্ধ- 

দিগের শিরঃশুল ৪ হতজ্ঞানভাব সন্্যাসরোগের পূর্বলক্ষণও্ হইতে পারে । 

লঙ্্যাসলতোগ লা এরলিক্ডলি 1- ব্যাজ ক্ষার মস্ভ- 

পায়ীদিগের সন্নাম রোগের অগ্ঠতম 'উষধ। 

মাণ্টিপল স্কিরোসিস্ অব ব্রেণ এপ স্পাইন্যাল কর্ড 

বা মস্তিক্ষ ও মেরুমজ্জার গুচ্ছাকাঁর ঘনীভূততা সংযুক্ত 

স্থুলতা ।-__বত্নাক্রাইউ। স্সিভল্লিজেটিকা এবং ক্কার্্ব 
স্ন্নিক্কা উভয় ওঁষধধই এরোগে ব্যবহৃত হইতে পারে। দুগ্ধপোষ্য 
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শিশু ও বাঁলকদিগের মধ্যে এরোগ তাদুশ বিরল নহে। ইহা! 
'তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব ও তদানুষঙ্গিক পুর্বববর্ণত অন্তান্ত 

লক্ষণ দ্বার! প্রকটিত হয়। বুদ্ধদিগেরও এবন্বিধ রোগে উপরি উক্ত 

শিশুরোগবৎ লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগে যে শরীরকম্প জন্মে তাহাতে 

হাজঅসাকআমাসাস.স্মরণ পথে আইসে। 

শ্পিশুডসক্ডিক্ষে্ল জঅ।ভ্লগীবন্ন ভ্রু কর্খভীীন্ভ্ডা 
এবং তাহার ফণ স্বরূপ বুদ্ধির জড়ত্বাদি লক্ষণ থাকিলেও ব্ব্যাল্লাউত্তি। 
তাহার উপকার করিতে পারে । এস্লে ইহা ুভ্িক্কান্ম. সহ তুলনীয় ।, 

শল্ক্ক।ছলান্ড লা স্য্র।াজিনন্িস্ +অবস্থাবিশেষে শিশু কি 

বুদ্ধ উভয়েরই পক্ষাঘাতরোগে ল্য! ক্লাব প্রয়োগ ভইতে পারে । 

জড়ভাব।পন্ন শিশু দোখন্েে অতি নির্বোধ বলিয়া গ্রতীয়মান হয়। 

জিহ্বাদির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত মুখবাদ।ন থাকে এবং বক্ষ ও উদর 

বাহিয়। অবিরত মুখলালা ঝরে । শিশুর মুখ ভাবহীন। কখন কখন 

শরীরের কম্প হয় এবং আমরা একাধিক রোগীর সর্বাজীন আক্ষেপ 

হইতে দেখিয়াছি । বুদ্ধদিগের মস্তিষ্কের ক্ষয় ও সঙ্ষোচন হওয়ায় 

তাহার। প্রার শিগুপ্রকৃতি পায় এবং তাহাদিগের উপরি উক্ত বুদ্ধিহানি ও 

জিহ্ব।দির পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়। থাকে । বুদ্ধদিগের রক্তবহ নাড়ীর 

উপাদাানগত বিকার বশতঃ পক্ষাঘাত রোগেও ইহা উপকারী । ইহাদিগের 

উপরি' উক্ত ধমনীরোগ এ্রস্ম্বীভ্রীাল লা এঞলুলিক্কম্মে 
পরিণত হইলেও ইহ] প্রযোজ্য | 

ুভ্ভিন্মানিনন্য বা এল্লিল সী ইন্সা /-মস্তিষবের পূর্বক থিত 
বিকার বশত: বুদ্ধদিগের রোগে ব্যাল্রীহইউ। ব্যবহৃত হইতে পারে । 

করাই. া! লী 4. বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে 

শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাতিক অবস্থায় বক্ষমধ্যে শ্লেম্সা ঘড়ঘঙউ করে ; কিন্ত রোগী 

তাহা উঠাইতে না পারায় শয়ন করিলে মৃত্যুকালোপযোগী শ্বাসকচ্ছ, 



১৭৬ , হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

উপস্থিত হয়। ইহাতে এন্টি উাঁ প্রয়োগে সম্পূর্ণ ফল না পাইলে 
স্ব্যাল্া কল তাহার কা্যসম্পূরকরূপে ফলপ্রদ। 

উন্ম্স্িলাইভিস্” হা উন্সিলগ্রন্হিজ্রীদলীত £- 
নবতালাইইউ] জার ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের টন্সিলগ্রন্থিগ্রদাহ প্রবণতা 
থাকিলে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইলে ল্ব্যাল্রীইটা দ্বার! 

শিশুর ধাতু সংশোধিত ও উপস্থিত রোগ আরোগ্য হয়। এই সকল শিশুর 

মন্তকে শুঞ্ধ মামড়ি জন্মে। বানর ক্কার্খ্র ও চিন কনেকৃটিভ বা 

, যোজকোপাদানের প্রজনন ক্রিয়! বুদ্ধি করে ; এজন্য সৌত্রিকোপাদানের 

উপদাহ এবং অস্বাভাবিক বুদ্ধি বশতঃ টন্সিলাইটিস্ ও অন্ঠান্ত 
গ্রন্থির ক্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মিলে তাহার নিবারণ ও 

দূরীকরণ দ্বার! ইহা রোগ আরোগ্য করে। সামান্ত পিক্ত বায়ু সংস্পশ 

হইলেই এবং ঠাণ্ডা দিনে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। সহজেই টন্সিলে 
পুয় জন্মে। হন্ুঅধঃ ও কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থি স্কীত হয়। ক্লে 

ন্যায় গলার দক্ষিণপার্খ্বে ইহার আক্রমণ অধিকতর এবং শূন্ত গলাধঃ- 
করপক্রিয়াক্স যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। ভাং ফ্যারিংটন ইহাতে সুরাসার ও 

জল মিশ্রিত “ধোবন ব্যবহার করিতে বলেন। এই রোগ সহ 

লামিক্কীসস্চাতেিল্র সঙ্গি ও তথায় ও উপজিহ্বামূলে মামড়ি 

জন্মিলে এবং উদ্ধোষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত হইলে ইহা উপকারী । 
ডাং গুড্নো এ রোগে ব্যাল্লা আজমল প্রশংসা করেন। রোগ 

পুরাতন হইলে ডাং টাকারের মতে কুকুল্নীস্ ভনিক্ুুলোসাস্ 
উপযোগী হয়। 

হ্যাভ্ক্কে ক্কা- স্থুলকায়, শ্লৈম্মিক ধাতুর শিশুর রোগে। 

ক্্যীভন্ক্ষে ক্ুল- পুরাতন রোগ; অস্থিবিকার থাকে । 

ইল্লৌস্নিম্সা-_ অত্যন্ত বৃহৎ টন্সিলোপরি অগভীর, প্রশত্ত ক্ষত 
থাকিলে। 
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ভিশ্লীল্--গ্রস্থির বিবৃদ্ধি; শ্রবণকষ্ট ; গলদেশে মাছের কাটা ফুটিয়া 

থাকার অনুভূতি । 

লাইইল্-_বুহৎ টন্সিলোপরি দড়ক চড়াভাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। 

হ্লযাল্নৃত্্ি ভীউ-- কোন কোন গ্রন্থিবিবুদ্ধিরোগে হ্যাভ 

উীলল-_তুলা লক্ষণে, বিশেষতঃ স্ফীত টন্সিলাভান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোট রবৎ 

গহ্বর থাকিলে । 

হক্কাম্বান্াম্_ বিবুদ্ধ টন্সিল পুয়জনন প্রবণ না হইলে। 

লাস্বালাত্লালি লা আল্লা - গগ্ডমালারোগের অগ্ঠান্ত 

উষদ ভইতে নিয়লিখিত লক্ষণ দ্বারা হযা্রাইটী। তলা প্রভেদ্বিত 

করা যায় £--শরীবের শীর্ণতা, উদরের সুলতা ; অতিক্ষুধা এবং শরারের 

শুষ্কতা; মানসিক 'দ শারীরিক দর্বলতা; ত্বকে ফুসকুড়ি, সিক্ত ক্ষত 

এবং খ্অন্য প্রকারের উদ্ভেদ; শরীরের স্থানে স্থানে ও গ্রন্থিতে প্রস্তরবৎ 
কঠিন স্ফীতির বর্তমানতা | 

গ্রান্হিল্লোগ আআ! প্রাতাক্ডুলাল্র হাকিকুল তাজা 
হি ও গালা আক্ড্ডিন্ল শোষক নাড়ীতে (1১501৮০0 

৮০৯৫] ) বিশেষ ক্রিয়া হয় । ন্যান্লা ড্বিউ গ্রন্থির প্রস্তরবৎ কাঠিন্য 

দূরীকরণে সমর্থ । স্না্হ্কাহ্স প্ররুতিবিশিষ্ট গণ্ডমালারোগীর কুচকি, 
কক্ষ; চোয়ালাধঃ এবং ত্বগধঃ দেশ প্রভৃতির গ্রন্থিস্ফীতি ইত্যাদি রোগ 
সাল্স্কাজ আরোগা করিয়া থাকে । 

অন্্রন্েই জিভিলল্র লা স্িস্েন্টা ক্রিক প্রল্সিল্োঞ 
ও স্মুত্ত হ্ষলস না! িল্ন মতেনণঈাল্লিকা 1 অন্তবেষ্ট ঝিল্লির 
গ্রন্থির গও্মালারোগ নিবন্ধন শিশুক্ষয়রোগে ন্বতাক্রীউইটী! ফলপ্রদ । 
শিশুর ভুক্ত বস্তু অন্ননালীপথে নামিয়! যাইবার সময় ক্ষত থাকার ন্যায় 

বেদন! হয় । আহারান্তে আমাশয়ে অবিশ্রান্ত বেদন1 হহতে থাকে । কখন 

১২ 



১৭৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

কখন অজীণ তুক্ত-স্তপূর্ণ মলত্যাগ হয়। উদর স্ফীত ও কঠিন এবং পদ 
সিনিলসিল্সান্তর ্তায় ঘর্মযুক্ত থাকে । 

আন্ভ্ডিন্ন-ব্যাল্রীইউজীক্র স্তায় ইহাও জড়ভাবের রোগীর 

পক্ষে উপযোগী । গাত্রবর্ণাদিবিষয়ে উভয়ের মধ্যে গ্রভেদ আছে। 

ভসম্ত্ডিম্ন রোগীর ত্বক ঈষৎ গীতাভ এবং কেশ ও চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ; 
রোগীর ভয়ানক ক্ষুধা হয়, যে পর্ধান্ত না খায় থিটখিট ও ক্রন্দন করে 

এবং যতই আহার করুক, কিছুকালের জন্ত মাত্র তপু থাকে; আহার 

গায় লাগে না. রোগী শীর্ণ হইতে থাকে । “অসহনীয় খিটুখিটে স্বভাব” 

এরোগে ইহার বিশেষ লক্ষণ | 

শ্পিশওল্ষলমতোগ লা ম্যাল্রেস্মাত্ন্ 1 খর্বাক্ৃতি, জড়- 
প্রায় অণম এবং দুর্বল ম্মরণশক্তিবিশিষ্ট শিশু । ইহাদিগের গ্রীবাগ্রন্থি 

স্ফীত, উদর বড় ও গোলাকার এবং শারীরিক ও মানদিক দুর্বলতা 

থাকে । এই সকল ল্বযা্লাইউী। ধোগী সর্বদা খাই খাই করে) 

মিষ্ট বস্ত কিম্বা ফল ভালবাসে না এবং সামান্ত আহারে তৃপু হয়। 

আব্রিজিসিকসা এভজভেল্াহমরোগী অনেক খায় অনেক 
মলত্যাগ করে ; আমাশয় ও উদর বেদন! করে এবং উদর স্ফীত থাকে । 

ত্বকৃরোগ-_ -পাঁষ। বা একজিমা) দব্রু বা হার্পিজ্।__ 
হস্তপৃষ্ঠে ল্যাল্রাইটীল্ল পামারোগ জন্মিলে তাহার ত্বক ককশ, 

শু ও ব্দারণবিশিষ্ট হয়। ইহ! অবস্থাবিশেষে দদ্ররোগ আরোগ্য করে। 

২। ব্যারাইট1 এসেটিক1 (85155 &০৫চাতন )। 

সান্রান্র্স জরি £-স্থুলতঃ ব্যারাইট। কার্ব হইতে ব্যারাইট! 

এসেটিকার ক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় ন7া। তথাপি শেষোক্ত 
'উঁষধসহ এসেটিক এসিড থাকায় যে সামান্য কিঞ্চিৎ প্রভেদ ঘটে ওষধ 

স্পীর্ধাচন করিতে তগ্প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 



ব্যারাইট। মিউরিয়েটিকা । . ১৭৯ 

চিকিৎুস। । 

স্বাক্ুশুল লা ন্নিউব্রেল্জি্িজী 1 দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতের 

স্নানুশুলরোগে ল্যানলা এসে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। 

৩] বাযারাইট। মিউরিয়েটিকা (121515 0]01171108) 1 

সাঁপ্রান্পএ। ভিজা /-ব্যারাইট| মিউরিয়েটিকাঁর ক্রিয়। প্রায় 

সম্পর্ণরূপে বারাইটা কার্ষধের 5লা। 

চিকিগুসা | 

না আা ডিন্িউাস্ অভিজআাম্ £-কর্ণে ছস্ছস, গ্ণ- 

গুণ প্রতি শব্দ হইলে ক্যান্লা হি্ড নিবারণ করিতে পারে। রোগী 

ল্র্যাল্লাভউীজল গগ্ডমালালক্ষণধুক্ত গাকে। চব্বণ করিতে ও 

গলাধঃকরণকাধো করণে শব্দ হয়। 

উন্বৃসিলল এরান্হিল গ্গুলাভন্ন লিন্রছ্ি লা ভ্রুন্িন্ক 

ভ্রাউঙ্পীব্রউ্রক্রি জআঙ্ক ছি উন্টিনিল এব্রহ ভ৩সলিভ্ডিভ্ড 

আনে শল্ষা।ছলাভি 4 ব্যালীউউা। কারের হ্যায় 
ল্র্যাল্লাউট। চিউন্লিস্সেডিক্া। টন্সিল গ্রন্থির পুরাতন বিবৃদ্ধি- 

রোগে ফলপ্রদ। ফ্যারংন্ ও যুষ্টেকিয়ান টিউবের পক্ষাঘাতরোগে 

গলাধঃকরণক্রিয়ায় অথবা হাচিতে যি ক্লক” ক্ষুক' শব্ধ হয় তাহাতে ইভা 

উপকারী । ইহাতে বেগে মধাকর্ণে বায়ু প্রবেশ করে। 

এন্ুল্লিভকচম আলা ল্রক্তুনাডীল্র সুক্রীত্তি 1-কতিপয় 

এন্ুরিজম রোগ আরোগ্য করায় ইভ। বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । 



লেক্চার ৫৯ (7৮5০20৮1140) 

১। ক্যান্কেরিয়া ফসফরিকা | ২। ক্যান্কেরিয়া 

এসেটিকা । ৩। ক্যান্কেরিয়া ফ.যরিকা। ৪ | ক্যান্কেরিয়া 
আয়ডেটা।! ৫। ক্যান্কেরিয়া হাইপফস্ফরিকা । 

৬। ক্যান্কেরিয। সাল্ফুরিক1। 

১। ক্যান্কেরিয়। ফস্ফরিকা (07108168. 1১10081)1701107) | 

স্পক্স /--প্রাতঃকালে ; সন্ধ্যাকালে ; শরীরচালনায়; র্দাপাদির 

কৃত্রিম আলোকে ; শৈত্যে; আহারাস্তে; রসাণ ফলাহারে ; বাধুর 
পরিবর্তনে অথবা বর্ষণ-সিক্ত হইলে | 

ভ-্পশ্শহ্ন 1-শয়নে | 

সক্বক্ 4--কাধ্যপূরক-_কুটার । যাহার পুর্বে প্রযোজা-_-আয়, 

সরি, স্তানিকু, সাল্ফার। যাহার পরে প্রযোজা__আর্স, আয়, ট্রবাকু্। 

ক্ভুলন্নীল্ম ত্র /-ব্যারা কা, বার্ষেরিস, ক্যাল্কে কা, রয় 

এসি, আয়, নাই এসি, ফস, রুট, পিলিক, সাল্ফ। 

সাম্রান্ররল ভরি 1--জীবশরীর গঠন সংস্থষ্ট যন্ত্রমগুলে ক্যান্কে- 
রিয়া ফদ্ফরিকার একমাত্র ক্রিরা হইয়া থাকে । হহাকে পটল রেমিডি” 

বা শরীরযন্ত্রের গঠনবিকার সংশোধনকারা ওষধ বল! যায়; কেনন। 

ইহ শরারোপাদাননিচয়ের, বিশেষতঃ অস্থি ও গ্রস্থিমগুলের অসম্যক 

পরিপোষণ প্রযুক্ত ও অসম্পূর্ণ কোধিক স্ঘুরণ ক্ষয় এবং ধ্বংস নিবারণে 

সক্ষম হইয়া থাকে । শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলের পক্ষেই ইহা উপযোগী । 

পুষ্টিহীন, পাতলা এবং শীর্ণকায় শিশুর উদর বসিয়া যায় ও শিথিল 



ক্যাক্কেরিয়া! ফম্ফরিকা। . ১৮১ 

হইয় পড়ে এবং সে গ্রন্থি ও অস্থিরোগপ্রবণ হয়। মস্তক বুহত্তর হয় এবং 

মস্তকের উভয় রন্ধ,, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের অস্থায়ী রন্ধু' অসম্পূরিত 

থাকে । মস্তকাস্থিনিচয় অস্বাভাবিক পাতলা ৪ ভঙ্গপ্রবণ হয়। শিশু 

যথাকালে হাটিতে শিখে না ; ভর্বলত1 বশতঃ মেরুদণ্ড দেহবহনে 'অসমর্থ 

হয়; দুর্বল ও কৃশ গ্রাবা মন্তকধারণে অক্ষম থাকে । ফলতঃ শিশু 

কদাকার এবং খঙ্জত্ব প্রাপ হয়। 

লক্ষণ । 

হল 1--শিশু ক্রোধী ও খিটখিটে । অমনোযোগী, চিন্তাসাধা 

কাগো অক্ষম | 

হমন্ডন্ক 1--পশ্চাৎৎ মন্তকোদ্ধে বরফ সংলগ্ন থাকার গায় ও 

মস্তকোর্ধে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি ; মস্তক তপ্ু ; কেশমূলের চন্চনি। 

মস্তকের অস্থায়ী রন্ব, বিলম্বে সম্পূরিত হয় অথবা সম্পূরিত রম্কে'র 

পুনরায় অমম্পূর্ণতা জন্মে । মস্তকের, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাতের অস্থি 

কোণল ও পাতলা থাকে এবং চাপিলে কাগজের ্টায় কর্কর্ করে। 

-- - ছিব্র! অদম্য নিদ্রাবেশে মুখব্যাদন করে । 'প্রাতঃকালে নিদ্রা- 

ভঙ্গ হয় না। 

, বুক 1 দুর্বলতা 7 অবসাদ; ক্লান্তি) শিশু চলিতে শিখে না 

অথবা তাহাতে অক্ষম থাকে । হন্ত '9 পদের কম্প। শিশু চিতভাবে 

শয়ন করিলে চম্কিয়! উঠে, পার্খ্ চাপিয়া শয়নে তাহা! নিবারিত হয়। 

কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীরস্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে | 

সুখমশুওল +_মুখে, বিশেষতঃ উত্ধ চুয়ালাস্থির দক্ষিণ হইতে বাম 

পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থান বাহিয়া৷ বেদন! ; বেদন! অন্যান স্থান হইতে মুখে আইসে 

অথবা মুখ হইতে অন্ত স্থানে যাঁয়। উর্দো্ঠ স্ফীত, কখন বা বেদনাুক্ত 

ও কঠিন থাকে এবং জাল! করে। 



১৮২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

চ্ল্ঞু 1--আলোকে, বিশেষতঃ বাতির এবং গ্যাসের আলোকে 

চক্ষ-বেদনা। 

লু 1__কর্ণে শে। শে প্রভৃতি শব্দ । মধ্য ও বহিক্ষণ স্ফীত, 

লাল, টাটানি ও চুলকণাধুক্ত এবং তপু । কর্ণ হইতে ক্ষতকর 

আব। 

সাটিনক্কা 1- শীতল গৃহে নন্দি ঝরে ; উষ্ক বাুতে ও গৃহের বাহিরে 

শক হয়। অপরাহকাণলে রক্তমাব। 

সুহখগহ্বন্জ 1 জিহ্বাণ্রে ক্ষত, জাল! ও অবস্থাগুসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

ফোঙ্কা। শিরঃশলে 'প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত থাকে । 

গীতনাভ্ডযভুজ্ল 1 ক্ষতভাবের টাটানি ; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বু্ধি। 

ভআসাম্শহ্স 1-অপরাহ ৪টার সময়ে আহারের অভ্যান না 

থাকিলেও অস্বাভাবিক ক্ষুধা; শিশু সব্ধদাহই দদ্ধপান করিতে চাছে। 

আহাবের চেষ্ট' করিলেই উদরে বেদনা । পুণ ভোজনের পর বুকজ্বাল! 

€ অগা কষ্ট ।--উদ্গার উঠিলে আমাশয়োপরি জালা । আমাশয় 

স্থানে খালি খালি ও দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ। গলা খথাকর 

দিয়া শ্রেষ্সা উঠাইপে বমন। শিশুদিগের ধমন করিতে (কণুন্ব_. 

কষ্ট হয় না। আমাশয়োপরি জ্বালা ও মুখে জল ওঠা । আমাশয়- 

প্রসারিত বোধ । 

উদ 1_ নাভির চতুঃপার্থে কনকনানিযুক্ত টাটানি, ছর্গন্ধ বারু- 

নিঃসরণে নিবুত্তি। উদ্রে জালা । কর্তন ও চিমটি কাটার ন্ভায় তীক্ষু 

উদরশুলের পর উদরাময়। 

হল ও লল্লচহাক্র 1-আতি দুগন্ধ উদরাময়। রসাল ফল ও 

আপেলের মগ্তপানে ও বিরক্ত হইলে উদরাময়; ঝিষ্ভায় পুয়ের ন্যায় 

শুভ্র ও বিন্দু বিন পদার্থ অথবা! ছিবড়া থাকে এবং অল্প পরিমাণ 

বিষ্ঠাসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হয়। মলদ্বারের ক্ষতভাঁব তাহার বাহিরে 
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অধিক থাকে এবং তাহাতে স্থচিবেধবৎ বেদনা, জ্বালা ও দপ্দপানি হয়। 

মলদ্বারে চুলকন।। 

সুভ্রলভু্র 1_কোন বস্ত উত্তোলন করিলে এবং নাক ঝাড়িলে 

কিড্নি-প্রদেশে ভয়ানক বেদনা । মুক্তের পরিমাণ অতান্ত বুদ্ধি হইলে 

চুর্বলতার অনুভূতি । 

ঞভকশন্নেভ্দ্রিজ _ গাড়ীতে ভ্রমণকালে কামেচ্ছাহীন লিঙ্গো- 
থান। মলদ্বার ও লিঙ্গমূল মধাস্থ প্রদেশ ভেদ করিয়া তীরবেধবৎ বেন! 

লিলগমধ্যে যায় । অগুকোষ স্ফীত, অগ্ডকোধঝেষ্ট ত্বক ক্ষতযুক্ত থাকে .ও 

তাই] ভইতে রস নিঃস্যত হয়। 

আ্লীভু্নলেল্ডিজ্স £-জরাবুপ্রদেশে ভ্র্বলতা ও জরাঘুর 

স্কানচাতি, মলম্ত্রর নির্গমন্কালে আরঁধকতর । কেশমুক্ত স্থানের 

উদ্ধাভিমুখে চাপ । কামোদ্দাপনার অন্ুভূতিবশতঃ বোধ যেন জননেক্দিয়াংশ- 

নিচয় বক্তপূর্ণ হইতেছে, তাহার সকল স্তানই দিপ দিপ করে এবং 

কামেচ্ছার বুদ্ধি হয়। যুবতীদিগের অভি শ্ীঘ্ব উজ্জ্বল এবং লোহিত, 

বয়স্ক।দিগের অতি বিলম্বে কৃষ্ণবর্ণ অথব। প্রথমে উজ্জল লোহিত পরে 

কুষণরর্ণ খতস্াব। লবণাক্ত বলিয়া শিশু স্তনা দগ্ধ পান করে ন|। 
অগ্ডের শুভ্রাংশের ন্যায় শ্বেতপ্রদরের 'প্রা্ঃকালে বুদ্ধি। স্তন স্পর্শে 

বেদনাযুক্ত। 

স্ীজহভুদ্র 1 স্বরভঙ্গ । স্বর পরিষ্কার করিবার জন্য গল! 

থাকর দেওয়ার বা কাশিবার আবগ্তকতা । অনৈচ্ছিক দীর্ঘশ্বাস । 

শ্বাসপ্রশ্বান অধিকতর দ্রুত, খর্ব এবং কষ্টকর। বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ 

রজনী ১০ট1 পর্য্যন্ত শ্বাসকুচ্ছ,, শয়নে উপশমিত এবং উথ্থানে বা্ধিত। 

গ্রীল্বা ওও এন্টি 1-ষামান্া বায়ুসংস্পর্শেই গ্রীবার রসবাতিক 

বেদন! ও কাঠিনা জন্মিলে মন্তকের জড়ভাব গ্রীবাতে খল্লীবৎ বেদনা, 

প্রথমে এক পার্থ পরে অন্য পার্খে হয়। পৃষ্ঠশুল ও জরারুর বেদন! ৷ 



১৮৪ হোমিওপাধিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

কটির টাটানি নিবন্ধন বোধ যেন সন্ধির অস্থি স্থানত্র্ট ও ভগ্ন । অংস- 
ফলকাস্থির অধঃদেশে দপ্দপানি বা হঠাৎ আকুষ্টতা। 

উদ্ল্ুণভ্ছ ।_ ক্বন্ধ এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা । হন্তের নথের 

চতুঃপার্থ্ে বেদনা প্রগৃক্ত বোধ যেন ক্ষত হইয়াছে । 

ন্নিতুকাভচ্ত 1-নিয়াঙ্গে ঝন্ঝিনি ধরে এবং রোগী অস্থির ও উৎ- 
কঠাবুক্ত হ য়ায় তাহার চলনা করিতে বাধ্য হয়। ক্লান্ত, দুর্বল এবং 
অস্থির পদের বিড়বিড়ি ও চন্চনি। ভ্রমণ করিতে জানুসন্ধির উদ্ধে 

রেদন।। জজ্ঘবাপশ্চাতে খল্লীবৎ বেদন| | 

ভভ্চলাঞ্রাল্রঞ্প 1বর্ষণ জলে সিক্ত হইলে নিতম্ব এবং অঙ্গাদির 

সর্বস্থানেরই চতৃংপার্খ্বে বেরনা ছুটিয়। বেড়ায় । অঙ্গাদির কনকনানি ৪ 

ক্লাস্তি। 
অল্প ।--শরীরে বারম্বার কম্প বিচরণ করে। রজনীতে শরীরাংশ 

বিশেষে প্রচুর ঘন্ম হয়। 

অ্রদম্ণন্ লক্ষ্ষণ 1-শিশুদিগের বিশেষ গ্রকারের শরীরাকুতি 

ও পোষণবিকার ইহার প্রধান প্রদর্শক । ক্যাক্কেরিয়া সহ ফমস্ফরাসের 

রাসায়নিক সংমিলনে এই উঁষধ গঠিত; এজন্য ইহার রোগীতে উভয় ওষঞ্চের- 

মিশ্রিত ক্রিয়া 'প্রকাশিত তয় । শিশুতে ক্যান্কে কার্ধের পোষণবিকার 

দৃষ্ট ভইলেও তাহার ন্যায় ইহাতে রোগীস্থুপকায় হয় না ।রোগী ফল্ফরাসবৎ 

এক্ভ্ডাল্রা গ্ন্নেল্র ও ম্পীর্ল তকে উদর সাল্তি- 
স্কাল্র গহ্্বন্্র ৫েহখাোল্) হু ও শ্শিখিল হয়। অধি- 

কাংশ সময়ে ন্ড-সস্চ্াতেক্পভহশা। সম্যুখেন্ল্ অক্জ্বাস্থী 

ল্রল্ূ, জস্ম্পূর্ন খত্কে লা সম্পুল্রিভ ব্ক্ছু, গ্ুলব্া্স 

স্মুত্তুত্ভা শ্রান্রপ। কুলে! ক্যাক্ষেরিয়। কার্ব রোগী ডিমের ভক্ত 

হয়; ক্যান্কে ফস্ হলল্প ও ল্রম্ক্ষিক্ত মাস আাই্ডে 

চীহো 1 ইহার শিশুরোগী উদরাময়প্রবণ হওয়ায় তাহার অধিকাংশ 
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রোগ সহ উদরাময় থাকে । ইহার সহুভকর্ন5 ক্রেদকহুত্ত 

৪ শক্ও লভ্যাগ্গ সহ্য সিউ ০উ স্পন্ছে প্রচুর লাক্ু 
ন্বিব্ঞ্” হওক! প্রদর্শক বলিয়া গণা হইয়া থাকে। 

চিকিহসা। 

শ্শিক্রগশ্ুজন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিরঃশুলে ক্যান 
5কুভিল্স! স্রুম্ন্ উপযোগী । বালকদিগের ব্দীমান শারীরিক অবস্থায় 
রক্তহীনতা জন্গিলে মস্ত কশীর্ষে ইহার শিরঃশুল হয় । 

ক্রাইক্ত্কেক্কেলাচ্ হা মভ্ভিক্কষোদকি4- পাত্র অথবা 
ঈষৎ পাতাভ মুখাবয়ববিশিষ্ট শিশুদিগের মন্তিফ্ষাদকরোগে ক্যাল্ক্ষে 

হস উপকারী । ইহাদিগের কর্ণ ৪ নামিকাগ্রের শীতলতা এবং 
সবৃ্বণ, ক্রেদধুক্ত ও পাতলা! উদ্রাময় থাকে ; শিশু সর্বদাই খাই খাই 

করে এবং আলু (7১4171০), শ্বেতসারময় খাদ্য ও লোন। মৎস ভক্ষণে ইচ্ছা 

প্রকাশ করে; শীঘ্ব দত্তোদগম হয় না। তরুণ ও প্রবল মিনিঞ্জাইটিসরোগা- 

স্তিক মস্তিফোদকরোগের প্রথমাবস্থায় কন্ভাল্সন প্রত্ততি প্রবল লক্ষণের 

বর্তপ্লানতায় লন প্রয়োগে রোগ নিবারিত ন1 হইয়। উপরি পিখিত 

অবস্থায় নীত হইলে ইহার প্রয়োগ হইয়া! থাকে। কলের! প্রভতিতে জৈব- 

রসক্ষয়, রোগের কারণ হইলে ম্নিক্কন্বান্র প্রয়োগে রোগের শাস্তি না 

হইলেও ইহাই প্রায় একমাত্র জীবনরক্ষক বলিয়া বিবেচিত । কলের! 

রোগান্তিক মন্তিফ্ষোদকরোগে ভিক্ষা ইহার তুল্য হইলেও তাহার 

পদের সুস্পষ্ট চঞ্চলতা৷ (11050 1090101) ) প্রভেদক থাকে । 

চকডল্ল্েংগ 4-দস্ত যথাসময়ে পরিপুষ্ট হয় না ও বিলম্বে 

দস্তোদগম ঘটে। থম্থসে শরীর, শীর্ণ শিশু, যাহাদিগের মস্তকপশ্চাতের 

অস্থারী রন্ধ, ( 801)6801169) অসম্পূর্ণ থাকে এবং বিলম্বে হাটিতে শিখে 

ক্যাল্ক্কে স্ক স্তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী । 
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স্যাল্লে ক্কাহ্ব- গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দস্তশূল। ডাং লিভেট, 

এস্থলে ন্নিশ্পিক্পীক্কে অবার্থ মনে করেন। 

উন্ন্স্নিলাইন্িস্্ 1_-গণ্ডমালাশিশুদিগের পুরাতন টন্সিলাই- 
টিরোগে গ্রন্থি থদথসে ও ফেকাসে হইলে এবং কোঁষগ্রন্থি বাঁ ফলিকলের 

পুরাতন প্রদাহ, ও বধিরতা থাকিলে হ্্যালূক্ষে স্কস্ন্ অমোঘ 

উষধ। ুগল্তক্কেভ্তিজা। আীজ্লান্ডিত্ গ্রন্থি ব্যাল্রীইউীালর 

ন্যায় কঠিন, লোভিত বর্ণ এবং গিট পূর্ণ থাকে । জ্রন্সিতোল্র গ্রন্থি 

“লাল, স্ফীত এবং কৈশিক ধমনীজাঁলে আবুত দেখা যায় । ভনাউন্কজ্র 

পুরাতন প্রদাভযুক্ত গ্রন্থির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দুষ্ট হয়। স্কুল 
স্কত্লে রক্তপুর্ণ বৃহত্তর গ্রন্থির স্ফীতি দেখিতে ও স্পর্শে 'মস্তণ 

থাকে । | 

ুলেলল্লা বা ও লাভউভি। 4--শরীরের অতান্ত শীর্ণতা, মুখের 
পাঞ্ুরতা এবং শু ও লবণাক্ত মাংস ( শুকরের ) আহারে প্রবল লালসা 

প্রভৃতি থাকিলে শিশ্কলেরারোগে হ্কণাল্ক্কে হ্ুস্ন্ প্রদর্শিত হয়। 

অতিরিক্ত শর্করা ভোজন প্রযুক্ত শিশুকলেরায় আসতেন 

প্রযোজা । ক্কাল্্ত্ন্ক লী শিশুকলেরায় অগুডোজনে- গাল 

ইচ্ছা, বড় বড় চাপবাধ! ছানার বমন এবং ঈষৎ সবুজ অজীর্ণ, জলবৎ 

ও অগ্রগন্ধের উদরাময় থাকে এবং বূজনীতে বৃদ্ধি পায়। 

0ক্ষলাহম ক্স. শ্রীষ্মকালীন উদ্ররাঁময় বা কলেরারোগে 
অজীর্ণ ভূক্তবন্ত মিশ্রিত মলত্যাগ হইলে শিশুদিগের পক্ষে ইহা অতি 

উত্রুষ্ট উষধ । 

ক্রল্রত্িস. হা ম্সহুসাঞুঞল্লোগ এর  জত্- 
ভ্রীন্নত্ভ1 1-_অল্পবযস্কা যুবতীদিগের এই রোগে কালকে ক্ষত্ন. 

বিশেষ উপযে'নী ওউষধ। ইহ] সাধারণতঃ «গ্রিণ সিকনেস্” নামে খ্যাত। 

যুবতীদ্িগের, বিশেষতঃ গৌরাজীদিগের, বর্ণ শাদাটে, ওষ্ঠ ও 
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কর্ণ প্রায় শুর থাকে এবং চক্ষু অস্বাভাবিক ওউজ্ববল্য প্রাপ্ত হয়; 

ইহাদিগের বিকৃত হাসি রুগ্নভাব প্রকাশ করে। মুখ কখন কখন ঈষৎ 

হরিদ্রাভ থাকে । খতু অতি শীঘ্রগত হয়। ক্ষ্যাল্ন্কেল্লিজ্া 
সভ্নৃট মাত্রই রক্তহীনতার অতি প্রধান ওষধ মধ্যে গণ্য। 

গগ্ডমালাধাতৃদোষুক্ত রোগীর উদরের স্ফীতি এবং শিরোঘূর্ণন 

থাকিলে, উপর তলায় উঠিতে জৎকম্প হইলে, মাংসে ঘ্ববা এবং অল ও 

গুরুপাক বস্তূতি লালসা জন্মিলে ক্ল্যাল্ক্কে ক্কা 'পদর্শিত হয়। এই 

প্রকার ধাতুদোষযুক্ত ক্লরঠিন্রোগীর এ্রল্লুন্যিম্ন॥ অন্ততর 'ষধ।, 

স্তশ্পানাভাবে অসমাক পোষণ নিবন্ধন শিশুরোগেও এ্ালুজ্সিন্ 

উপযোগা। আমাশয়ান্সিক রোগ নিবন্ধন পুষ্টিভানি ও রক্তহীনতা জন্মিলে 

বান ভ্ তাহার ইউষধ। অদমা ক্লরসিপ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ 

থাকিলে গীাল্ল্রাস্ি কারা 'করিয় থাকে । সরিক ধাতুর ঘুবতীদিগের 

শ্লেটপেনদিল, খাপরোণ (পাৎখোল। ) ও চাখড়ি প্রভৃতি অপাচা বস্থ 

আহারের প্ররত্তিও এ্রল্তন্িন্ন। দ্বারা নিবারিত হয়। 

শ্শিশওল্ষআসব্লৌোগি জা ম্যাক্স 4 শিশুক্ষয়রোগে 
ুণল্ন্ছেলিকা। হুল আমাদিগের প্রধানতম সহায়। পুৰ্ব 

বণিত অসম্পূর্ণ ও বিকৃত গঠন. শীর্ণরায়, লোল চন্বা এবং বুদ্ধের গায় 
আকার বিশিষ্ট শিশুর দর্ববণল মেরুদণ্ড দে5ভারবহনে অশক্ত হওয়ায় মস্তক 

ঝুলিয়া পড়ে এবং দেহ বক্তা প্রাপ্ত হয় । শিশু অবিরতভাবে বমন করে, 

এবং সবুজ, ক্লেদময় এবং অপক্ষ তৃক্ত বস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠা সহ প্রভৃত 

বায়ুনিঃসরণ হয়। গ্রন্থির বিবুদ্ধি ও টনসিলের স্ফীতিযুক্ত শিশুর সুস্পষ্ট 

গগ্ুমালাদোষ থাকিলে ল্ল্যা্ক্কে আঁ উপকারী । 

ব্রসন্বা্ভ লা ল্িউস্যাভিভ্কস্ 1 ক্্যাল্ন্কে ক্স, 
এরা ন্বিম্পিষ্ট পুষ্টিহীন শিশুর বয়সের বৃদ্ধির সহিত অস্থিবিকারলক্ষণ 

স্পষ্টতর হইয়! উঠে। সামান্ত আর্দরবায়ু সংস্পর্শেই তাহাদিগের সর্ধশরীরে 
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কনকনানি ও দ্ৃটবৎ বেদন] ভয়। সামান্ত শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি 

হওয়ায় এমন কি শিশুকে কোলে লইতেও ক্রন্দন করিয়া উঠে। ঠাণ্ড। 

লাগিলেই শিশু শরীরে তাপ বোধ করে এবং অস্থিবেষ্ট বঝিল্লি ও সন্ধি- 

নিচয়ের মূ প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ন্্যাল্নক্ে স্রস্্ ইহার প্রধান 

ওঁষধ। উহাতে ফল না হইলে নিনিনিলম্নিস্সা প্রয়োগোপযুক্ত । আরজ 

শৈতা সংস্পর্শে যদি স্ত্রীলোকদিগের সন্ধির বেদনা উপস্থিত হয় তাহাতে৪ 

ইহা উপকারী । 

ভস্ভ্িল্রোগি 1-অস্থির পোষণবিকার সংশোধনে জল্যাল্ত্কে- 

লিলা স্রু-নক্কে অদ্বিতীয় ঈষধ বলিলেও তুক্তি দোষ ঘটে না । 
উপরি উক্ত বিকারগ্রস্ত অস্থি ভগ্ন হইলে ন্তাহার সংযোগ হয় না। অস্তির 

পুষ্টিসাধন দ্বারা তাহার খিলনের সাহাধয করিতে ইহা অন্ঠি প্রধান ওষধ 

বলিয়া গণা। ইহা' স্ুলকায় শিশুদিগের অস্থি বিকার সংশোধনে সক্ষম । 

চ্িল্ক্লাউউাস্_অস্থির ভগ্রসীমায় অত্যন্ত ম্বায়বিক উত্তেজনা! 

থাকিদেই ইভা উপকারী । 

সাল্ন্জ্রান্রঅস্তিবিকাররোগে শিশু খাই খাই করে, তৃক্তবস্তরর 

সমীকরণ হয় না বা তা “গায় লাগে না” ) শরীর শীর্ণ চইয়া যায় - 

২। ক্যাঁলকেরিয়া এসেটিকা! (041০9758 £:০6065 )। 

সাধপ্রা্রশ। ভ্রিল্সা এছ চিন্কিশনা 1 ক্যাল্কেরিয়! 

ধাতুবিশি্ট ব্যক্তিদিগের ্লৈম্মিকঝিল্লির, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের ও স্ত্রীজননেন্দ্রি- 

য়ের গ্রৈশ্মিক বিল্লির উপরে অলীকবিল্লিকর প্রদাহ উৎপন্ন করায় 

ক্্যাল্ক্কেল্লিজ়া এাস্েক্রিক্কা  চিকিৎসাজগতে সুপরিচিত 

হইয়াছে। কা্ণ্যক্ষেত্রেও সঝিল্লিক বা মেনে নাস, ব্রঙ্কাইটিস, 
এবং সঞ্থিল্লিক বাধক বেদনা বা রজঃকুচ্ছ আরোগ্য করায় 

ইহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। 
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৩। ক্যাল্কেরিয়। ফু.ধরিকা ( (0০8108165. 21001105 ) 

সাবার ভ্রিল্সা 1-ক্যান্কেরিয়া ফ্রুয়রিকার সাধারণ ক্রিয়। 
এই যে ইহা শরীরস্থ স্থিতিস্থাপক তন্তবিধানের শিথিলতা উৎপন্ন করিলে 

রক্তবহানাডীর বিস্তৃতি নিধন্ধন ০ভ্ভত্রিুভক ০ ইন্নস্্ লা! শ্পিলা- 
শ্রসাল্র। ও তোপিভ্ডার্ত্,দ প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার 
ক্রিয়ায় গ্রন্থিবিবৃদ্ধি ও অস্থির পুষ্টিহানি উৎপন্ন হওয়ায় এ্নির স্ফীতি 

9 অস্থির, বিশেষতঃ দণ্ডের, ক্ষত এবং অস্থির অর্ধ,দ উৎপন্ন হয়। উপদংশ 

ও পারদ ঘটিত অস্থিরোগের ইহা অগ্থতম মহৌষধ । | ' 

অস্থিক্ষত_ বস্তিকোটরাস্থি ক্ষত ও বস্তিকোটরের 
পু শোথ ) নাসিক্ষান্থি ক্ষত ।-_টপদ'শ ব| পারদের অপবাধহার 

নিবন্ধন বস্তিকোটরাস্থির ক্ষর্ত হইয়া সলভ এবস্দেস্ হা 

স্ুসস্পোহ জন্মিলে এবং সানিক্রাভিিল ল্কতি ও এ্রলরহত্ন ভইলে 

ল্যান ক, দ্বার। উপকার হয়। অস্থির কালি, তাহাতে 

৫্ঈাক্কডানভ্ভানেেল্র ভ্চন্তকভ্ডা এবং রতন, 

হলদকম্না ভহার' প্রদশক | অস্থির অব্বদ ইহা দ্বারা আরোগ্য 

হইয়া থাকে 1 

স্ীভকশ্ন্েভিক্রিজ্ত তল্সাগি-তন নিজ ন্বা 

ভআশুলাপ্রিক্য 5 ভ্ল্লীম্ুুত্র স্বাম্মচুল্যভ্ড ₹ ভকল্লান্ুভ্রথশ 

_ক্ত্রীজননেত্র্িয়ের স্থিতিস্থাপক তন্তবিধনের শিথিলতা বশতঃ জরাবুর 

শোণিতবহা নাড়ীর প্রসারণ ও শিথিলতা জন্মিলে খতুর আন্বি্্য? 
জ্ক্াক্সুল্র ক্লাব, এবং শোণিতভারাক্রান্ত জরায়ু শ্রথবন্ধনী 
হওয়ায় তাহার স্গাঁল্নচুত্যত্ভি ওও ক্ুনম্ন উৎপন্ন হইলে ক্ষযাল্ক্কে 

স্ল2,১উপকার করিয়া থাকে? বস্তিযন্ত্রে ঠেল মারা ও টানিয়! নামানের 

ন্যায় বেদন। ইহার অন্যান্য লক্ষণ । 



১৯০ , হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

সুউস্ঠুকন 5 হিল্লা লা লযান্লেগ 1 ক্ষ্যালেম্,র 
পুছ্ের কনকনানি বেদনায় মেরুদণ্ডের উত্তেজনার ভ্রম জন্মে। পুষ্ের 

অধো অংশে বেদনা হইলে তাহাতে পুণতা ও জআ্বালাবোধ হয়। ইভার 

হুটিলাঁ্ শরীর চালনার প্রারস্তে বেদনার বৃদ্ধি ও কিছু কাল চালনার 
পর তাহার হাস হইয়া যায়। কটিতে টান লাগিয়! লরি জন্মিলেও ইহ! 

উপকার করে। ক্যাল্ক্কেল্রিক্সা ধাতুর বর্তমানতা ইহার প্রদর্শক । 

জর্জ ও ্ক্রীভি 1 ক্্যাল্ত্কেলিল্সা জজলি- 
তালু অবর,দ বা ক্ষীতির শ্তলললণ ক্ালিল্যউ প্রদর্শক । 

এজনা স্ত্রীলোক দিগের স্তনে অতি কঠিন গিটগিট, কুলের আগঠির ন্যায় 

স্কীতি ও চাঁপ জন্মিলে এব, পেশীবে্ ও সন্ধির বন্ধনী বা লিগামেন্টে 

কঠিন ক্ষাতি উৎপন্ন ভইলে ইভা দ্বারা উপকার হয় । 

8৪1_ক্যান্কেরিয়া আযডেটা (0416৭64111418) 17 
সাবম্যাকৃঞ্জলারি বা হন্অধঃগ্রন্থি প্রদাহ ; টুবাকুলার মিনিঞ্রাটিস বা 

মন্তিফণেছ্ট গ্রদাহ ; কর্ণের পলিপান্ বা বু পাদাব্ব,দ; জরাঘুর ফ্রাই- 

ব্রইড থা তাস্তবার্বদ ) প্রলেপক বা হেকৃটিক জ্বর, রজনী ঘন্ম ও সবুজ, 

পৃয়াকার গয়ারের নিচীবন হওয়া প্রভৃতি লক্ষণধুক্ত, দিবারজনাস্থায়ী 

কাস প্রভৃতি রোগারোগ্যে ইহ কিঞ্চিৎ খাতি লাভ করিয়াছে। 

৫। ক্যান্কেরিয়! হাইপফনস্ফরি কা ( ০৪1০875৭ 115৩- 
01১95191)0007 )1-_ডাং নাস ইাদ্বারা ৮ বৎসর বয়সের একটি বালকের 

জানুসন্ধির চত্ুঃপার্খ্ব বাপী একটি অতি বৃহৎ এ্সেস্ বালুমস্শোহ 

আরোগ্য করিয়াছেন। তাহাতে টিবিয়াস্থির প্রায় অন্ধাংশ ধ্বংস 

প্রাপ্ত এবং বালক জীর্ণ, শীর্ণ ও ক্ষুধাহীন হওয়ায় অতি শোচনীয় দশাগ্রস্ত 

হইয়াছিল । টিটুরেষণ ১ প্রতি দিন একবার প্রদত্ত হয়। ইনি ইহা দ্বারা 

অনেক বুহত বৃহৎ পুয়শোথের শোষণ সম্পাদন করিয়া! আরোগ্য করিয়া- 

ছেন। পুয় নিক্রান্ত হয় নাই। 



ক্যান্কেরিয়। সাল্ফুরিকা। . ১৯১ 

৬। ক্যান্কেরিয়! সাল্ফুরিক। (08105168. ১০101)01108)1 

সাপ্রান্র্প ভ্রিজী 1 হিস্পাজ্র আালম্কান্স হইতে ইভার 
ক্রিয়া গভীরতর । পুয় নিবারণে হিস্পাক্্রে্ল কার্যাশেষ ভইলে 

অর্থাৎ উহ! দ্বারা আর যখন কার্ধা পাওয়া যায় না তখন ্নিন্লি- 

স্নিহাজ্ পুর্বে ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে | হ্যাক সাল 
হ্ুনিলিজগাজ্র ক্রিম প্রভ়ত পুয়জননে পর্যাবসিত হয় । 

চিন্কিশু১না-স্কতঃই »উক আর অস্ত্র চিকিৎসার ফলন্বরূপই 
হউক এব্সেস্ বা পুয়শোথ হইতে পুয়শ্াব আরস্ত হইলে বদি তাহা শীঘ্র 

আরোগ্য না হয় তাহাতে হ্ক্যালৃক্ষে সালজ্ক উপকারী । 

পুয়শোথের ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত পুয় নিগত ভইতে থাকা ইহার প্রদশক । 

টনসিল গ্রন্থি ও কণিয়।র পুয়শোথরোগে, ফুস্ফুসের পুয়স্াবে এবং স্ফোটক 

অথব ক্ষত প্রভৃতি হইতে পুয়সাব হইলে ইহা দ্বারা ফলের আশা করা 

যায় । 



লেকচার ৬০ (176০807২৮17) 
নি 

লিলিয়েসি জাতীয় ওষধ। 

১1 এলিয়াম সেপ। ২। এলোজ। 

৩। কন্ভ্যালেরিয়। | ৪1 লিলিয়াম টিগ্রিণাম্। 
৫। প্যারিন্ কোয়াড্িফ লিয়া । ৬। স্কুইল।। 

১ | «এলিয়াম সেপা। €(8111017706198, 01107 01 

স্পঞ্জ 1- প্রধানত: সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণ গহাভ্যন্তরে | 

উ০স্ণচ্ম শীতল গৃহাভ্যন্তরে ও মুক্ত বায়ুছে | 

সন্্বক্ক 4 _কার্ম্যপুরক-_ফনস্, পাল্স্ ও থুজার। 

ুক্ন্নীজ্ শন্মপ্র 4--একন, আর্স, এরাম্, ব্রমি, যুফে, ইপিকা, 

পাল্স্, স্কৃহল। | 

সাপ্রানণ ক্রিস 1 চক্ষুর যোজক ঝিল্লি বা কঞ্জাংটাইভা এবং 
শ্বানযন্ধের শ্ৈষ্মক ঝিল্লিতে এলিয়াম সেপ। প্রধানতঃ কার্য প্রকাশ 

করায় এ পকল শৈম্মিক বিল্লি উত্তেজিত হইলে অবিকল সর্দির “ন্যায় 

লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহা আন্বিক শৈক্ষসিক ঝিলিরও নুন্যাধিক প্রতিগ্তায় 

উৎপন্ন করিয়া থাকে । 

সাধারণ লক্ষণে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করে ও শয়ন করিতে 

বাধ্য হয়। সম্পূর্ণ শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষণস্থায়ী তাপ এবং তৃষ্ণা হয়। 

সর্দি লাগিলে পর্যায়ক্রমে তাপ ও শীতলতা উপস্থিত হইতে থাকে । 

সম্পূর্ণ শরীর কন কন করে। মুখ, মস্তক, গরীব! এবং অনান্য স্থানে দীর্ঘ ও 

স্যত্রাকার স্থান ব্যাপিয়া স্নাধুশূল উপস্থিত হইলে তাহ সন্ধ্যাকালে 

বৃদ্ধি হয়। 



এলিয়াম সেপ1। ১৯৩ 

লক্ষণ । 

তল সর্দি হইলে সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে শিরঃশুল জন্মে, 

উঞ্চ গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার বৃদ্ধি ও মুক্ত বাযুতে হ্রাস হয়। 

ললাট পার্খে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ললাট পারের শিরঃশুল ললাট পর্য্যস্ত 

বিস্তৃত এবং চক্ষু মিটি মিটি করিলে বদ্ধিত হয় এবং বাম পার্থ 

অধিকতর থাকে । 

চমু 1-লোহিতবর্ণ চক্ষু আলোকে অপসহিষ্ণ থাকে ও তাহ 

হইতে অতাধিক অন্ুগ্র জল নি:স্যত হয়; বাম চক্ষুতে রোগ অধিকতর 

থাকে এবং সন্ধাকালে তাহার বুদ্ধি হ্য়। চক্ষু চুলকায়, কামড়ায় ও 

জ্বালা করে । বেদনায় বোধ হয় যেন চক্ষুর পশ্চাৎ পার্থ সুত্র হইতে 

আল্গাভাবে ঝুলিতেছে। 

স্বানিক্কা। 1নাসিকা এবং চক্ষু হইতে প্রচুর, জলবৎ আব। 

উষ্ণ গৃহে 'প্রবেশকালে অবিশ্রান্ত হাচি ও প্রচুর এবং তীব্র সর্দিআব। 

শাবধুক্ত সর্দি, শিরঃশুল, চক্ষুর জলম্রাব, কাসি, তাপ, তৃষ্ণা এবং 

হস্তের কম্প প্রভৃতির সন্ধাকালে এবং গৃহমধ্যে বুদ্ধি ও মুক্ত বারুতে 

হাস 

স্ীলম্মন্ুর £- সর্দি জন্ত স্বরভঙ্গ । গলদেশে শুড় শুড়ি এবং স্বরযন্ত্ে 

কনকনানি। শীতল বারুর শ্বা গ্রহণে খ্যাক খ্যাক কাসি। স্বরযন্ত্ে 

দপদপানি ও সঙ্কোচন বোধ। অনবরত খ্যাক খ্যাক করিতে ইচ্ছা। 

স্বরযন্ত্ের ভয়ানক প্রতিশ্তাক্সিক প্রদাহ নিবন্ধন স্বরভঙ্গ; কানিতে বোঁধ 

যেন স্বরধন্ধ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। বক্ষের মধ্যভাগে চাপ হওয়ায় 

শ্বাসপ্রশ্বানের কষ্ট। 

গিল্নসগ্রয £-_গলার বেদনা কর্ণ পথ্যস্ত বিস্তৃত। গলার সম্মুখভাগে 

সঙ্কুচিতবৎ বেদনা । সন্ধ্যাকালীন শরীর তাপ নিবন্ধন তৃষ্1। 
ৰ ্ঃ 



১৯৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

উদর /--উদরের ভাক। অতি দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ । অধো- 
দ্ররের পার্খ হইতে হঠাৎ হ্বত্রবৎ সুক্ষ স্থান ব্যাপিয়া জালা অথব! শীতলতার 

ভাবধুক্ত কর্তনবৎ বেদন! উদ্ধ ও অভ্যন্তরাভিমুখে যায়। 

চিকিতসা । 

স্বাসিক্কা সঙ্গি লা! বুবলী 1 এ্রনিলজ্জাম্ ক্স 

সপ্সিল্ল্র হাচি হইতে আরস্ত হইলে ক্রমে তাহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া 

যায়। নাসিক ও চক্ষু হইতে অজতআ্র জল নিঃদরণ। নাসিকার জলের 

তীব্রতাপ্রযুক্ত নাসিকাদি দেশের অগ্মিদগ্ধবৎ জ্বালায়, উদ্ধৌঠ ও নাসাপুট 

হাজিয়া যায় এবং পরে তাহাদিগের লোহিতবর্ণ ও কীচঢাভাব জন্মে। 

এস্থলে জ্ঞাত থাকা আবশ্তক যে ইহার সান্নিক্কীজ্দ্রাব্ন অীীজ্ ও 

হাত্লানকুল্র এবং চস্ষুভ্কলা অন্লুগা ও লিলগ্রদ এবং হুম 

নিনজাল্ চল্সুতভ্ললন ভীক্র ও হীভলকত্র এবং ্বাসিক্কা- 

ভ্না জন্লুঞা শু লিরিঞ্ছ £ নাপিকায় পৃর্ণবোধ, দপ্দ্রপানি ও জ্বালা 

এবং কখন কখন ন/সিকা হইতে রক্তস্রাব ! ললাট এবং মস্তক পশ্চাতে 

কঠিন শিরঃশুল নিবন্ধন রোগী আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না! । 

মন্তকে বিদারণবৎ অনুভূতি | রোগীর মুক্ত বাধুমধ্যে গমনে ইহার সদ্দিত্্রাবের 

রোধ এবং গৃহ প্রবেশে পুনরাবর্তন। সর্দিকালে স্বরবন্থকাসি থাকিলে, 

খ্বরষন্্ ভেদ হওয়ার শ্ায় বেদনায় রোগী যদি পশ্চা্দিকে ভঠিয়। 
যায় ও জড়লড় হয় তাহাতে ইহ! বিশেষরূপে প্রদর্শিত। ডাং ফ্যারিং- 
টনের মতে এঞাভ্নক্াম্ম ৫সঙ্পী কর্তক সদ্দি নাসিকা হইতে 

বক্ষে বিতাড়িত হইলে স্রুস্স্রল্রী্ন্ প্রয়োগের প্রয়োজন। যাহাই 
হউক সদ্দির প্রথমাবস্থায় ইহ! কার্ধ্যকরী বলিয়া জানিতে হুইবে। 

ইহার সর্দি বাম পার্খব হইতে দক্ষিণ পার্খে যায়। আঁর্মেন্িক্কি 

ইহার সহিত তুলনীয় হইলেও তাহাতে উষ্ণ গৃহ হইতে শীতল বায়ুতে 



এলিয়াম সেপা। ৃ্ ১৯৫ 

যাইলে হাচি হইতে থাকে এবং এক্সেল হ্যায় স্বরযন্ত্র লক্ষণ 
থাকে না। াকুল্তিক্াসেক্্র আব তীব্র ও হাজাকর হইলেও 

তাহা ্ভিলক্ীত্মেল্ ভ্তায় পাতলা নহে। গ্ানিনসাম্ সহ 

ক্ম্জে্িআ5 ওরা ভি. এবং আসেল তুলন। 

শিক্ষা প্রদ | 

উন্জ,জেওজ আা তদশব্যাঙ্গী ও্ভিশ্ঠ্াাজস - 
এনিনিভ্রাম্ সাল ইন্ক্রুয়েজা রোগে নাপিকা হইতে প্রচুর, ভাজা- 
কর ও জলবৎ সদ্দিশ্রাব হয় । নাসিক! হইতে নির্বাধ জলআ্রাব ও উত্তেজনা-, 

যুক্ত কাপি হইতে থাকে এবং ক্ষীত মুখ প্রদাতিত বলিয়! বোধ হয়। 

_্্যান্ক্রুলী- সন্ধির হ্নামাত্রই ল্যান্ক্ুলল প্রদত্ত ভইলে ইভ] 

অন্কুরেই রোগ নিবারণ করিতে পারে অথব। প্রকোপের হাস করিতে 

সক্ষম তয়। 

২। এলো! (4196 )। 

৩1ভিন্বাস্স 1-এলো সকৃকটিন|। 

শুস্পচ্ম্ম /-৮প্রভ্যয কালে ১ ব্যায়ামহীনতায় ১ উ্ণ ও শুষ নারুতে ) 
আহার ও পাঁনান্তে ; দণ্ডায়মান ঝ| ভ্রমণের অবস্থায়। 

শস্পম্ণন শীতল জলে) শীতল বাঘুতে; মল 'অথব! 

বায়ু নিঃসরণে। 

সম্্ক্বয 1--উদরে শোণিত প্রাচধ্য ও পোর্টাল শিরাক্প রক্তাধিক্য 

থাকিলে সাল্ফারের গ্থায় এলো অনেক পুরাতন রোগে কার্যকরী) 

ইহাও অন্তপ্র“বিষ্ট উদ্ভেদ পুনরানয়নে সমর্থ । এলোর কাধ্য প্রতিবেধক__ 

সাল্ফার এবং মাষ্টার্ড । 

বুনীল্ শন্নঞ্র 1-ইস্ছু, বার্কে, কলিন্স, ক্রটন, টি, আইরিস্, 
লাইক, নাকৃম্ ভ, পড, পাল্ন্, সাল্ফ। 



১৯৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

সাপ্রাক্রণ ভিলা 1 প্রধানতঃ যরুৎ আক্রমণ করিয়া এলো 
পোর্টাল শিরা অথবা উদরযন্ত্রাদির রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে, তাহাতে 

পিত্তআবের অত্যন্ত বুদ্ধি হয়। গৌণভাবে ইহা বুহদন্ত্রের পেশী এবং 

সরলান্্ আক্রমণ করায় শেষোক্তের প্রগাঢ়তর রক্তাধিক্য প্রযুক্ত অর্শ 

উৎপন্ন হয়। যন্ত্রনিচয়ের পরস্পর সংশ্রব নিবন্ধন উপার উক্ত বস্তিকোটরস্থ 

অন্ঠান্ত যন্্ মধ্যে স্ত্রীননেন্ত্রিয়েই রক্তাধিকোর বিশেষ ক্রিগ়্া প্রকাশিত 

হয়। সরলান্্ই ইহার প্রধানতম ক্রিয়াক্ষেত্র । 

লক্ষণ । 

মন্ডল /_-ললাটের এক পার্খ হইতে পার্াস্তর পর্যাস্ত যুদু 

শিরঃশুল নিবন্ধন মস্তকে এবং চক্ষুতত গুরুত্ব এবং বিবমিষা। 

চক্ষদ্ধ ও ললাট প্রদেশে বৃ চাঁপবত বেদনা । মুদ্ধায় গুরুত্বান্থভৃতি । 

শিরঃশুলের তাপে বুদ্ধি এবং শৈত্যপ্রয়োগে উপশম | কোষ্ট পরিষ্কার 
না থাকিলে এবং আমাশয়ান্্ প্রদেশের উত্তেজনা হইলে শিরঃশুল 
জন্মে - 

বদ /--ষকৃৎ প্রদেশে অস্বস্তি, তাপ, চাপ, এবং আতত- 

ভাব। দক্ষিণ পার্থের পশ্তকাস্থির অভ্যন্তর পার্থ মুদু বেদনা । নাভির 

চতুঃপার্থ্স্থ উদরপ্রদেশ বেদনাধুক্ত ; তাহাতে মোচড়ানি ও কামড়ানি 
বেদনা থাকিলে রোগী সম্মুখে নত হইয়া বসিতে বাধ্য; এবং 

মলত্যাগের বেগ হইলে কেবলমাত্র বায়ু নিঃসরণ হয়। উদর, বিশেষতঃ 

তাহার আমাশয়োপরিস্থান, বাষু কর্তৃক বিস্তৃত হয় ও বায়ু চলিয়া বেড়ায়। 

প্রচুর, জালাকর ও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে উদরবেদনার উপশম । 
মলত্যাগের পুর্বে, সময়ে এবং পরে কামড়ানি বেদনা ও বিষ্ঠালহ 
উচ্চ শব্ধে বাধুর নিঃসরণ। উদরের বিশেষ ছূর্বলতায় বোধ 
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যেন উদরানয় হইবে । আমশয়াধ প্রদেশে ও সরলান্ত্রে ভার বোধ। 

স্পর্শে, মলবেগে অথবা শায়িতাবস্থ|! হইতে উত্থানে উদরের পেশীতে 

বেদনা । | 

লালন ও ন্লদ্াল্র 1--সরলান্ত্র এবং মলদ্বারে ভাঁপ, টাটানি ও 

ভারিবোধ । সরগগান্থে তাপ ও জালার অন্তভূতি। মলদ্বারে চুলকন! 

ও জালা এবং তাহার সংকোঁচক পেশার দুর্কলতা । মলভ্যাগান্তে 

মলদ্দারে খোঁচা এব কর্তনবৎ বেদনা । দিবসে অবিশ্রান্ত মূলবেগ 

থাকে; রাঠিতে জাগ্রৎ হয় ও প্রাতে ছয়টার সময় শধ্যা ভইতে 

উঠে । মলতাগের বেগে মতের নিঃসরণ । উদরাময়ের গ্ঠায় 

তাড়াতাড়ির মঠিভ মল্ভাগের বেগ কেবলমাত্র উঞ্ বাদু নিঃসরণে 

উপশম; কিন্তু তাহা শীঘ্রই পুনরাগত হওয়ায় বোধ যেন সরলান্ধের 

পশ্চাতস্থ কক্সিক্স অস্থি ও সম্গুখের পিউবিস্ অস্থর সংযোগস্থান 

এই উভয়ের মধ্যবত্তী প্রদেশে একট! ছিপিবং কঠিন বস্তু প্রবিষ্ট 
আছে । মলত্যাগান্তেও বোধ যেন সরলান্ে মল রভিয়া গরিয়াছে। 

বাধুর নিঃসরণসহ অনৈচ্ছিক মল ত্যাগ। কিছু পান অথব| আহার 
মাত্রঠ _তাড্রাতাড়িৰ সহিত মলতাগ করিতে যাইতে হয়। কোন 

চেষ্টা ব্যতীত মলত্যাগ হওয়ার বোধ যেন ঝিষ্ঠার অত্ান্ত গুরুত্ব 

বশতঃ অন্ত্রের বাহিরে স্বলিত হয়। মলচত্র একযোগে নিঃসরণ 
হইয়া যায়। মলত্যাগকালে দ্র্বণত। ৷ বিষ্ঠা অল্প, কটাসে, ক্রেদপুক্ত, 

অন্ধ তরল ও উজ্জল হবিদ্রর্ণ এবং কাদার গায় কোমল; বিষ্টা 

চাপ চাপ, জলবৎ, এবং জিউপির আটার স্টাঁয় আনযুক্ত | 

অ্লীভ্কলক্লেভিদ্রল 1-খতুর পূর্বের স্তায় তলপেটে বেদন|। 

জরাযুপ্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্ব হওয়ায় কটি এবং কুঁচকিতে এ্রসব 

বেদনার গায় বেদনার দীড়াইলে বৃদ্ধি। শীঘ্রাগত ও প্রচুর খতুজ্াব। 
রক্ত ও শ্লে্াঘুক্ত শ্বেতপ্রদরের পুর্বে উদরশূল। 
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চিকিৎসা । 

শ্শিল্গস্ুন লা তডেক্ক 4-ন্াক্কল অভসিক্া্র হা 
এলেলোভ্ক চক্ষু উদ্ধের শিরঃশুলে উপকারী । রোগী বোধ করে যেন 
তাহার চক্ষ্ুসভ্র াব্রাক্রান্ রইয়াছে। আংশিকরূপে চক্ষু সুদ্রিত 

করিলে তাভাঁর উপশম হয় । 

উদ্ররাময় ব! ভায়ারিয়াঁ ।__এলেলোজ্েল ক্রিয়া প্রধানতঃ 
সরলান্বে প্রকাশ পায়। ইহা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছা উৎপন্ন করে 

এবং মলত্যাগ কালে প্রভূত বাষু নিঃসরণ হয়। সরলান্ধে অশান্তি ও 

ভারিবোধ, তাহার দুর্বলতা এবং অসামাঁলভাব ইহার উদরাময়ের 

বিশেষভা। : সর্বদাই বিষ্টাঁ নির্গত হওয়ার অনুভূতি থাকায় মল নিঃসরণ 

হইবার অশঙ্কাপ্রযুক্ত রোগী বাতকর্্দ করিতেও ভীত | 
উদরের বান পার্থ গড়গড় করিয়া ডাকিয়া উঠিলে মলবেগ হয়। 

অনেক সদয়্ে বাঁযু নিঃসরণ করিতে শিশুর মল নির্গত হইয়া যায়। 
প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইভা াল্নজ্লীল্, ভাজি এবং জাল্স 

সহ তলনীয়। স্নাভন্জ্লীকব্জেক ভাঁয় ইহার রোগীও প্রভাষে শখ্প্রন্যাগ 

করিয়া তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যাঁয়। আহারে ইহার 
রোগের বুদ্ধি হইলেও দিবসে রোগী ম্লতাগ করে না। ক্রসফ্কল্ত্িক্ক 

এঞরস্িত্ডেও মলদ্বারের দুর্বলতা আছে এবং বাষু নিঃসরণ কালে ঝিষ্া 
বাহির হইয়া! পড়ে। মুত্র ত্যাগ করিতেও এেলোজেক্ল রোগীর 

মল নিঃসরণ হয় এবং মলত্যাগের সঙ্গে অর্শের বলি বাহিরে আইসে। 

ইহার বিঠ পীতবর্ণ, কাদার ভ্াাঁয়, থানা থানা এবং জলবৎ 3 মল- 

ত্যাগের পূর্বে অধোদরের পাশাপাশি ভাবে এবং নাভির চতুঃপার্ে 

কামড়ানি বেদনা হয়; মলত্যাগকালে বেদন1 থাকে, কিন্ত সাধারণতঃ 

মলত্যাগের পরে তাহার উপশম হয়। পিপার মুখ হইতে অতি বেগের 
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সহিত জল পড়ার স্তায নির্বাধুত্রাবী খুভ্কীল্র উদরাময় গো-বীজের 

টাক] ব1 গনরিয়ার পর জন্মিয়া থাকে | 

অর্শরোগ বা হিমরযেড্স্, পাইল্স্।-_এতেলোভক অর্শ- 

রোগের অন্যতম প্রধান ওধধ । আঙ্ুরগুচ্ছের ন্যায় থোলে। থোলো 
অর্শগুটির বহিনিঃনসরণ ইহার প্রদর্শক । অনেক সময়েই ইহার অর্শ 

হইতে প্রচুর রক্তআাব হয় এবং ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে যন্ত্রণার লাঘব 
হইয়া থাকে ; স্মিউ এটি তাহ! উষ্ণ জলে হাঁস পায়। মলঘারে স্পষ্ট 

জালা থাকে এবং অন্্র ঘেন টাছা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে 
উদরাময় পবণত1 স্চ মলদ্বারের প্রসিদ্ধ অসামালভাব বর্তমান থাকে। 

কোঠ্বদ্ধ থাকায় ক্ুভ্িম্জ্নন্নিষ্রা ইহ! হইতে প্রভেদিত হয়। 

তল্উযানিহ্াঁ-মলদ্বার আলা করে এবং কঠিন মলত্যাগে অর্শের 
বলি নির্গত হর। মলদ্বারের জ্বালা, বিদারণ, এবং সরলান্বের 

বেদনা ও স্পর্শীসহিফুতা ইহার 'প্রদর্শক। 
ব্যাস্মি-ল্কাম্ রক্তআ্াবযুক্ত অর্শরোগে মলত্যাগকালে মলদ্বারে 

জ্বান্মম্ড ০লদ্না চুসলম্কন্বাও চস্ব্চম্বি এবং কুছলন- 

তঁন্বালোঞ্স ইহার প্রদর্শক । 
ভক্ত, হোপ 1- ঞরলোতেক যরুতের শ্রাববৃদ্ধি হওয়ায় 

প্রভূত পরিমাণ পিত্ত নিংস্যত হইলে হরিদ্রারর্ণ উদরাময় জন্মে ও উদরে 

কামডানি বেদনা হয়। ইহাতেও ন্িম্পিআল নায় উদর যন্ত্রনিচয়ে 

রক্ত ধাবিত হওয়ায় তথাকার শিরামগুলী শোণিতপুর্ণ হয় এবং যান্ত্রিক 
উত্তেজন! জন্মে। কিন্ত ন্িনশ্সিক্সাল যান্ত্রিক শিথিলতা ও দমিয়! 
যাঁওয়াভাবের পরিবর্তে ইহাতে সরলান্বাদির সম্পূর্ণ অবশশতা থাকে । জরাধু 
ও সরলান্তর প্রভৃতি যন্ত্রে গুরুত্বের ও ঝুলিয়া পড়ার অন্ৃভূতি জন্মে এবং 

মলদ্বার ছূর্ববল হইয়া পড়ে । 
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৩। কন্ভ্যালেরিয়। মেজাস্ ( 0017৮8118119 118105 ) | 

ভুকলন্বীঞ্। শহঞ্র ৫ ডিজিট্যালিস্। 

সানা ক্রিম 1-কনভ্যালেরিয়। প্রগাঢ়ূপে জৎপিগ 

আক্রমণ করায় তাহার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা ও নাড়ীম্পন্দনসংখ্যার হ্রাস 

হইলে ফল স্বরূপ বমন ও পতন বা কোলাগ্র, লক্ষণ উপস্থিত হয় । 

ইহার ওষধ গুণপরীক্ষায় ছৎপিও শবের ক্ষীণতা, জাগুলার শিরা হইতে 

রক্তহীনতার মন্মর শব্দ, হৃত্প্রদেশে বেদনা, এবং তাহাতে যেন থর থর 

কম্প ভাব জন্য (71006711 ) একরূপ অস্বস্তির অনুভূতি প্রন্ৃতি 
উৎপন্ন হইয়াছিল; কিছু শ্রমের কার্য করিলে জৎপিগুক্রিয়ার রোধ এবং 

তাহার পুনরারস্তে মুচ্ছ! ও বিবমিষার অন্ুভূতিও ইহার পরীক্ষোতৎপন্ন 

লক্ষণ । 

চিকিৎস1। 

হু্রোগ-ক্রিয়াগত বা ফাংসন্যাল হৃৎপিণ্ড রোগ 

এবং যন্ত্রগত বা অর্গ্যানিক হুৎকপাটরোগ ।- অধুনা হত্রো- 
গের অনেকগুলি নূতন ওুঁধধ আবিষ্কত ভইয়াছে। কিন্তু. এন্ধ্যে 

অনেকেরই হোমিওপ্যাথিসম্মত ওষধগুণ পরীক্ষা হয় নাই) শোণিত- 

যন্ত্রে তাহার্দিগের স্বাভাবিক বা 'ফিজিয়লজিক্যাল ক্রিয়ানুনারে তাহার! 

হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এজন্য প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে 

হোমিওপ্যাথিক ওষধ শ্রেণীভুক্ত করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 

তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমণ্ডলী এ রোগে তাহাদিগের ব্যবহার 

করিয়া থাকেন বলিয়া আমর নিম্নে তাহাদিগের বিষয় উল্লেখ 

করিলাম । 

আমাদিগের বর্তমান আলোচ্য ওষধ হকম্বভ্যালেন্ডিম্সাজ্র 

হোমিওপ্যাথিমতে পরীক্ষোৎপন্ন হৃৎপিণ্ড লক্ষণের বিষয় আমরা উপরে 
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উদ্ধত করিয়াছি, এবং তদন্ুমারেই হত্রোগচিকিৎসায় ইহা প্রযোজিত 

হইয়া থাকে । 

অত্যন্ত মুত্রম্রাব, উদরী প্রভৃতি শোথ এবং অতান্ত শ্বাসকৃচ্ছ, 

বর্তমান থাকিলে হ্ৃবংকপাটরোগে কুন্্ত্যালেজিজ্জী প্রযুক্ত 

হইয়া থাকে । জদ্রোগথটিত ফুস্ফুসের শোথরোগের অনেক রোগী 

ইহার সেবনে উপশম পাইয়া বহুকাল পরে শয়ন করিতে সক্ষম 

হইয়াছিল। মাইট্রেল বা দ্বিপন্ষহৃৎকপাটের রোগ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ,. 

হৃদ্কম্প এবং শোথরোগগ্রস্ত রোগা ইহা দ্বারা অনেক উপকার লাভ 

করিয়াছে । হকম্ুভ্যলেন্লিজী লঙ্গণে হৃৎপিগুপ্রদেশে উপরি 

উক্ত অস্বস্তি জন্মে বলিয়া ইহা তামাক বা সিগারেট সেবন জন্য হৃদ্রোগে 

প্রযুক্ত হইতে পারে । 

এজভল্বিস্ ব্ভার্নযানিনসন্ ইহা ধমনীদগুলের আততভাবের 
বৃদ্ধি করে এবং নাড়ীষ্পন্দনসংখার হাস এবং ভুৎপিগুসংকোচনের 

শক্তিনুদ্ধি করিয়া হৃদস্পন্দন নিয়মিত করে। হৃদ্রোগে ইহার প্রয়োগ জন্ত 

এ পণাস্ত কোন কুফল দষ্ট হয় নাই। ইহা অতি শীঘ্র মুত্রবৃদ্ধি 

করিয়া থাঁকে । হৎপিপসম্বন্ধীয় অন্ঠান্ত ক্রিয়ায় ইহা ডিভি 
ভীছিললেন্ তুলা । 

হলাউন্ক প্পস্ন্ ভ্ভান্তিকন্্ীস্ন- অবসাঁদক অথবা উত্তেজক 

ওষধের অপব্যবভার বশতঃ হৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রত্ণত! সহ দৌর্বজ্যে, 

এবং অত্যান্ত হৃদ্িবৃদ্ধি রোগে এবং পেশীঘ্র্ধলতায় ভাউন্কোন্পাস্ 
উপকারী । হৃদ্রোগ ঘটিত হাপরোগের ইহা বিশেষ ওধধ মধ্যে 

গণ্য। 
_লভিনন্স্ন্নিজা- ইহাও হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাগ্রবণতার ওষধ 

এবং ভিডভিকউান্িস্ ও লাউইকস্পাসেল্ল স্তাযই ফললাভ হয়। 
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হউীশ্পেলাজ্ন_ছর্বলতা, হদ্বিবৃদ্ধি এবং উত্তেজনাপ্রবণতা 
প্রভৃতি হৃৎংপিও-রোগে ধমনীমগ্ুলের আতত অবস্থা এবং নির্ববাধ মুত্রত্রাব 
থাকিলে €ীশ্পেলুহাডন্ উপকার করে। সম্ভবতঃ কিডনি বা 
বুক্ককরোগ নিবন্ধন হৎপিগড বিকারে ইহা উপযোগী ওষধ মধ্যে গণ্য 

হইতে পারে। 

ক্রন্যাডিগগাস্ অন্কনিআ। ল্যান হৃৎপিগুক্রিয়। ক্ষীণ ও 

অনিয়মিত এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হইলে ভ্রন্যাঁডিগাস্ন্ 

উপকার করিয়া থাকে । রোগী বোধ করে যেন হৃৎপিগুক্রিয়! স্তব্ধ 

হইয়। যাইবে | 

স্পিন সানল্ক্রেউ-ইহা ক্ষীণ জৎপিগুবিশিষ্ট 

বাতপ্রকৃতির ও গুন্সবাধুগ্রস্ত ব্যক্তির খতুন্ধিকালীন রোগে 
উপযোগী । 

ন্কিত্ডন্যি বা আকককত্োোগি-হৃৎপিগরোগের ফলস্বরূপ 

কিড্নিরোগ জন্মিলে নকন্্ভাতেনন্ি্সা দ্বার; উপকার হয়। 

হৃৎপিওক্রিা অত্যন্ত দ্রুত ও অনিয়মিত থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দ্বিপক্ষ- 

কপাট ব৷ মাইটাল ভাল্ভের অসম্পূর্ণতা বশতঃ ত্বক শোথ বা এনাসাক। 

এবং উদরী জন্মে। 

ঞস্সাউ্নাম্- মুতের অল্পত| থাকিলে এস্পস্নাউইই জলশোথ- 

রোগের দমন রাখিতে পারে। ইভ1 অস্তঃসত্বাবস্থার অচৈতন্ত বা কোমা 
এবং সর্ধাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর করিতে সক্ষম । 

৪ । লিলিয়াম্ টিগ্রিণাম্ (1111010 116210010 01 

ঞচজ্ 1--সন্ধ্যাকালে; আত্মসংযমহীনতা। বশতঃ রজনীতে। 
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শঞপম্পন্ম 1 দিবসে; বিশুদ্ধ বাযুতে; কর্মে লিপ্ত থাকিলে; 
উষ্ণ গৃহে । 

সম্ল্দ 4 _লিলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক-_হেলনিয়াস্ (এন্টিভামন), 
নাক্স্ (উদরশূল )। 

ভুল্লন্ীয্ শহর এলো, এপিস্, বেল, ক্যান্টাস, ক্যান্থা, 

সিমিসি, হেলনি, ইগ্সে, নাক্ন্ ভ, প্লাটি, পড়, পাল্ন্, সিপি, স্পাইজি, 

সাল্ফ | 

সারার ভ্জী 1 স্ত্রীজননেন্র্িয় এবং জপিণ্ডে লিলিয়ম্ 
টিগ্রিণামের প্রভূত আক্রমণ হয়; প্রথমোক্ত যন্ত্রের ইহা উত্তেজনা ও 

নাতিগ্রাবল গ্রাদাহ এবং ফলন্বরূপ জরাধুর নানাবিধ স্থানচ্যুতিদোষ 

ঘটায়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের এক্ষিপ্ত €( 1২61০ ) ক্রিয়া দ্বারা" ইহা 
হৃৎপিণ্ডের অবসাদ, উত্তেজনাপ্রবণতা এবং হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণ 

উপস্থিত করে। ভকল্লাম্যুশ্ীদেলম্পে লেলম্মান্লা শু স-্ুলইই 

ফাল চম্পা জাভিল্ কলিজা হদওলাল অন্মুক্ভুত্ি 

ইহার বিশে লক্ষণ মধ্যে গণ্য । 

ক 

লক্ষণ | 

সন ।-_মানসিক অবসাদ; ভীরুতা, বিপদাশঙ্কা এবং ক্রন্দন- 

প্রবৃত্তি জরারুরোগে রোগিনী আত্মার উদ্ধার বিষয়ক চিন্তায় 

যন্ত্রণা ভোগ করে। কামোত্তেজনাকালে রোগী অবশ্ত কর্তব্য কাব্য 

সম্পনন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইবে বলিয়৷ অবিশ্রান্ত ব্যস্ততা বোধ 

করে। রোগীর শাপ দিতে, গ্রহার করিতে এবং অশ্লীল বিষয়ের 

চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং এইরূপ মানসিক অবস্থা উপস্থিত 

হইলে কামোত্তেজনার হাস হয়। 



২০৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

নবত্ডল্ক 4--অধিকাংশ সময়ে জরায়ু বিকার প্রযুক্ত শিরঃশুল জন্মে। 

চক্ষুর্ধ ললাট প্রদেশে মৃদু বেদনা । 

চল ।-দূরদৃষ্টি এবং নিকটদৃষ্টি । দৃষ্টির গোলমাল হওয়ায় রোগীর 

চক্ষু ঢাকিতে ও তাহাতে চাপ দিতে ইচ্ছা হয়। 

ল্ক এছ হু ন্সপিও 1-_হৎপিগু প্রদেশে মৃদ্ধ চাপবৎ বেদনা | 

রজনীতে শয়ন করিলে হৃৎপিগুবেদনার নুদ্ধি। বাম বক্ষে . অশিশ্রান্ত 

গুরু চাপের অনুভূতি । হৃদপিণ্ডে থর থর কম্পভাব (77101161176 )। 

বাম বক্ষে তীব্র 'ও ত্বরিৎ আক্রমণকারী বেদনা ; বোধ যেন জৎপিও 

সাড়াপীর মধ্যে নিষ্পীড়িত হইতেছে, অথবা পর্য্যায়ক্রমে হস্তদ্বারা তাহ! 

দুটরূপে ধৃত কর! ও মুষ্টি শিখিল করা হইতেছে । হৃৎপিণ্ডের থরথরভাব 
(110061100 ) অথবা স্পন্দন । 

সবল ও হমন্ললাক্র ।--সরলান্বে চাপ থাকায় অবিশ্রান্ত মল- 

ত্যাগেচ্ছ। 1 গ্রাতকালীন্ উদরাময়ে পাতলা, পিত্ৃসংসৃক্ত এবং কঞ্ঃবর্ণ ও 

ঢ্গন্ধ মলত্যাগের অসহনীয় বেগ হইলে রোগী এক মুহুর্ত9 অপেক্ষা 

করিতে পারে না) মলত্যাগের পুব্বে সরলান্ধে কামডানি বেদনা 

অথবা চাপ হওয়ায় অত্যধিক কুম্থন এবং মলত্য।গান্তে মলদ্বার ও সরলান্ত্রে 

চনচনি ও জ্বাল! । কোষ্ঠটবদ্ধ। 

স্বজলভ্ভ্র 4-দিবসে বারম্বার মুত্রত্যাগ ও মুত্রনলীতে জ্বালাধুক্ত 
চনচনি। নুতস্থালীতে অবিশ্রান্ত চাপ। অবিরত মৃত্রত্যাগেচ্ছা থাকিলে 

অত্্প মৃত্রত্যাগ এবং মূত্রনালীর জালা ও চন্চনি। 

স্রীভ্কত্নেভ্জ্রিজ 1- জরারুপ্রদেশে গুরুভার, চাপের অনুভূতি 

এবং ঠেলমারা উপস্থিত হইলে বোধ হয় থেন বস্তি কোটরম্থ সকল যন্থই 

চাপসহ যোনি পথ দিয়। বাহির হইয়া যাইবে; যোনি কপাটে হস্তের 

চাঁপ দিলে তাহার উপশম হয়। অগ্ডাধারপ্রদেশে তীব্র বেদনা । পৃষ্ট 
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এবং দক্ষিণ অগাধারে বেদন!। অগ্াধার চাপিত করিলে টাটানি 
বেদনা দক্ষিণ পার্থে অধিকতর । দক্ষিণ অগ্াধারে চর্বণ ও 

আকুষ্টবৎ বেদনা, ভ্রমণ করিলে বর্ধিত। জরামু সম্মুখ দিকে হেলিয়া 
পড়িলে রোগী স্নাযুশূল প্রধুক্ত ম্পণ এমন কি তাহাতে শয্যাবস্ত্রের 

চাপ এবং সামান্য ঝাকি পর্যান্ত সহ্য করিতে পারে না । জরাধু শরীর 

ঝুলিয়া পড়ায় মৃত্রস্থালীর অভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহার গরীব 

সরলান্্ চাপিত করে। জরাষু ঠেলমারিলে বাম অগ্ডাধার ও 

স্তনে বেদন। হয়। যোনিতে পূর্ণতা বোধ হইলে তন্মধো শুড়শুড়িযুক্ত 

কামানুভূতি জন্মে এবং বাম অগ্ডাধারে হুলবেধব২ৎ বেদনা হয়। 

কামেচ্ছার বুদ্ধি হইলে তাহ! শোণিতোচ্ছাসে শেষ হয়। উজ্জ্বল পীতবর্ণ, 

তীত্র ও ক্ষতকর শ্বেতগ্রদরে কট! দাগ লাগে। 

চিকৎস।। 

ভ্রিয্সালিক্কান্্রী হুজ্রোগ লা জ্াৎসন্মেল হাল্লুউ 
ভিডি কিনিভিনমাস্্ ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডে কতিপয় বিশ্ষে লক্ষণ 

উৎপন্ন হওয়ায় কোন কোন ক্রিয়াবিকারী হৃদরোগের ইহ! উৎকৃষ্ট ওষধ 

বলিয়। গণ্য হইয়াছে। ইহার হৃংপিগুবেদনায় রোগী বোধ করে যেন 
তাহ। ' সীড়াসী দ্বারা দৃট়তাসহ ধৃত হইয়াছে এবং তাহাতে রোগীর 

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়! হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ 

অনুভূতি বা থরথরভাব এবং রোগীর মুচ্ছার ভাব জন্মে। বোধ 
হয় যেন হৃৎপিণ্ড দৃঢ়তাসহ চাপিত হইতেছে ও মুক্তি পাইতেছে। 

ইহা যন্ত্রবিকারী রোগের ওষধ নহে । হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্বলতানিবন্ধন 

উত্তেজনা গ্রবণতা ও স্নায়বিক হৃৎকম্প থাকে এবং বামপার্শ চাপিয়! 

শয়ন করিলে উপরি উক্ত রোগযন্ত্রণার উপশম হয়। শরীরচালনায় 



২০৬ হোমিওপ্যাথিক তৈষজা-বিজ্ঞান। 

কষ্টের বুদ্ধি হইয়া থাকে । জরাযুরোগ প্রযুক্ত স্নায়বিক হ্ৃংকম্প এবং 

ক্রিয়াবিকারী হৃদরোগের ইহ উষধ | 

সাল্ক্কাল্র-হৃতৎপিগুমধ্যে অধিকতর শোণিত প্রবেশের অন্ু- 

ভূতি সহ হৃৎকম্প, খাবি খাওয়ার স্ায় শ্বাস প্রশ্বাস এবং বক্ষকোটরা- 

পেক্ষা! হৃৎপিও যেন অতি বৃহৎ বলিয়। স্থানাভাবের অনুভূতি হইলে 

সীল্ক্কাজর উপযোগী । 

উদ্কল্লান্মজ £-লিনভ্নিআাহম ভি্রিশী্ম অবস্থা বিশেষে 
গ্রাতঃকালীন উদরাময় আরোগ্য করিয়া থাকে । মলত্যাগের বেগ 

হইলে রোগী তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং পীত 

বর্ণ, কোমল ঝিষ্টা ত্যাগ করায় মলদ্বার হাজিন্ যাওয়ার স্তায় বোধ করে। 

এস্কলে ইহ প্রাতঃকালীন উদরাময়ের প্রধান ওবধ স্নাল্নৃক্কাক্ সহ 

তুলনীয়। 

হ্রীভুলশন্েত্করিঅক্পোগ-শ্রতড শ্রদদল আা লুক 
ভরি সলাব্ইন্বশভ্শম্ণন্ন 5 তলরউক্ডালুসলন ওও 

এন্িক্ভাল্ওনন্ন ঝা শশ্চ্গা, ও সস্সুখস্পাের্রে জব্লাক্সুক্ত 
ুহান্চুযুত্তি 5 জ্কল্পাক্সু ভ্রথম্ণ লা শ্রল্যাস্তাস্্ 4০ ধ্ধুআবে 
ভ্নিনিনস্াম্সেক্স বিশেষ কোন ক্রিয়া দ্ট হয় না। ইহার শ্বেত প্রদররোগ 

ন্িিম্পিম্সা্র শ্বেতপ্রদর সহ তুলনা করা যাইতে পারে। ভিনক্নজ্সা- 
০ল্র শ্বেতপ্রদর জলবৎ, গীত, অথবা ঈষৎ গীত কপিশ এবং বিশেষ 

প্রকারের তীব্র ও হাজাকর। হাজা বাঁ ক্ষতকর শ্বেত প্রদরচিকিৎায় 

ভিনজাতেকাট্ প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়াছে । ন্িনিশিজা 
শ্বেতপ্রদর কচিৎ তীব্র ও হাজাকর হয়। ভিলল্লিস্সামেল্প 

জরাষুরোগে রোগী বড় বাত্যাচ্ছন্ন থাকে । তাহার উদ্দেগ্তবিহীন ব্যস্ততা 

ও ক্ষিপ্রকারিতা দুষ্ট হয়। আত্মবিশ্বাসহীনতা। এবং দৌর্ধল্য নিবন্ধন 
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চাঞ্চল্য ইহার বিশেষ মানসিক প্রক্কৃতি বলিয়া গণ্য। অন্তঃমত্তাবস্থায় 
এবং প্রসবাস্তিক জরাযুরোগে ইহা মহৌবধরূপে বিবেচিত। ইহাতে 
প্রসবান্তে জরাঘু সম্কুচিত হইয়া অন্তঃসন্তাবস্থার পূর্বের গায় স্বাভাবিক 
অবস্থ। প্রাপ্ত হয় না (40101115091010101))3 বৃহত্তর, গুরু এবং 

শিথিল বন্ধনীযুক্ত থাকে । অধোদরে ব। বস্তিকোটরাভ্যন্তরে কিছু ঝুলিয়া 
পড়ার শ্ঠায় ও আকৃষ্টব্ অনুভূতি জন্মে, এবং পশ্চাৎ অথব 

সম্মুখ পার্থ স্থানচতি হওয়ায় জরানু ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে 
(1২900০15101) 21) ৬1701915101) )। কখন কখন তাহার 

উপরি উক্ত অথস্থায় জরারুর ভ্রংখ বা প্রল্যাপ্সান্ উৎপন্ন হইলে বস্তি- 
কোটরাভ্যন্তরে ঠেলমারা ও ঘোনিপথে জরারু নামিয়া আদার অন্কৃভৃতি 

ন্মে এবং রোগিণী যোনি কপাটাদি স্থানে হস্তের চাপ দ্বারা তাহার বাধা 

দিতে চেষ্টা করেও স্নিস্পিআ। রোগিণী উভয় উরু পরস্পর দুঢ়ভাবে 

সংলগ্ন করিয়া এবং ৫-লউস্সিভ রোগিণী উপবেশন করিয়] তাহার 
বাধ। জন্মাইবার চেষ্ট। করিতে বাধ্য হয়। এ রোগে অনেক সময়েই উপরি 
উক্ত নিনল্নিঞ্সাম্রোগীর মূত্রস্থালীর ও বস্তি কোটরস্থ অগ্ঠান্ত যন্ত্রের 
উদ্তেজন। প্রঘুক্ত শুত্রস্থালীর কুম্থন এবং মুত্রবেগ ও মলবেগ বর্তমান 

থাকে। কখন কথন কাম প্রবৃত্তির উত্তেজন| নিবন্ধন রোগী অতি অশ্লীল 

ব্যবহার করে, ন্িনম্পিক্সা রোগীর পুংসংসর্গে বেদনা হয় বলিয়া তাহাতে 
ভীতি প্রকাশ করে; ০ম চিন রোগীর যোনিপথ শুষ্ক থাকায় সঙ্গমে 

বেদন! পায়, এবং তজ্জগই সে সঙ্গমে অনিচ্ছুক থাকে । চি ল্রেক্কস 

ওষধেও কাচেচ্ছা অতীব প্রবল হয়, কিন্ত তাহাতে বস্তিকোটরের কোন 

এক স্থানে বেদনা অথবা বেদনার অনুভূতি বর্তমান থাকিয়। অন্ান্ঠ 
ওষধ হইতে প্রভেদ জ্ঞাপন করে। ভিনছিনআজাম্ রোগঘন্ত্রণার 
অপরাহ্রকালে বুদ্ধি হয়, স্িনিম্পিআল্র তাহা! এ সময়ে উপশম 

পায়। 
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ভগাপ্বা্রস্গুল 1 জিনিজ্নিল্াহেমে অণ্ডাধারে বেদন! হইয়। 
থাকে) এই বেদনা লিনম্পিজআল্র বেদনা! হইতে তীব্রতায় অধিকতর । 

ইহাতে বাম অগুধারই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় এবং তথা হইতে তীর 

বেঁধার স্তায় বেদনা উরুর সম্মুখ ও অভ্যন্তর ভাগ বাহিয়। অধাভিমুখে 

যায়, রোগীর গুলু বায়ুর আক্ষেপ হইতে পারে । 

৫। প্যারিস্্ কয়াডিফলিয়া (7১275 05901100115 )। 

শ্ক্ক !__প্যারিস্ কয়াড্রিফপিয়ার কার্য প্রতিষেধক--কফিয়া । 

বুলন্বীস্ম শম্ঞ্র £লিডাম, লাইক, রাস্। 

সাপ্র ক্রস ক্রি -_প্যারিস্ কয়াদ্রিফলিয়া মস্তিক্ব-মেরুমজ্জেয় 

স্নাধুমণ্ডল আক্রমণ করিলে স্নাযুশূল এবং অন্তান্য স্নায়বিক উত্তেজনার 

লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহার সর্ব প্রধান ক্রিম! শ্বাসঘন্ত্রপথে দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 

লক্ষণ । 

মন্ন --বহুভাধিত, বিশেষ প্রকারের উন্মাদরোগ ; নির্ববোধের হ্যায় 

আলাপ এবং মূর্ের স্টায় ব্যবহার  ধ্ 

মভলক /--শিরোধূর্ণন ও মস্তকে জড়ভাব। মন্তকে এবং মস্তক 

পার্খে বিদ্ধ করার ন্যায় ও একৈক সুচিবেধবৎ বেদনা; পরে ললাটের 

সম্মুখের গুরুত্ব সম্মুখে নত হইলে বদ্ধিত হয়। ললাট এবং ললাটপার্ে 

ংকোচনকারী চাপ? মস্তি, চক্ষু এবং ত্বকের আততভাব এবং 

অস্থি টাছ! হওয়ার স্টায় টাটানিযুক্ত ভাব শরীর চালনায়, উত্তেজিত 

হইলে অথব| চক্ষুর ব্যবহার করিলে এবং সন্ধ্যাকালে বর্ধিত। 

দক্ষিণ ললাটপার্থে চাপবৎ বেদনার করতল চাপে উপশম | স্পর্শে 

মন্তকের বাম পার্থর অস্থিতে দ্ৃষ্টবৎ বেদন| ৷ 



প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া | . ২০৯ 

দুীম্তু সম্পূর্ণ অঙ্গে স্থচিবেধবৎ বেদনা । সন্ধিতে সংকোচন- 

বৎচাপ। সম্পূর্ণ অঙ্গেই গুরুত্ব বোধ । 

শ্রীল /_ বেদনাহীন সামগ়িক স্বরভঙ্গ । স্বরভঙ্গ ও স্বর ক্ষীণ 

থাকে, অবিশ্রান্ত গলা খাকর দ্বার! শ্লেম্মার নিষঠীবন এবং স্বরযন্ত্ে 

জ্বাল । ঈবৎ পীত ও আট। শ্লেম্মানিষ্ঠীবন। বক্ষে কষ্ট হওয়ায় দীর্ঘ 

শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছ।। স্বরযন্্র ও শ্বাসনালীতে আটা শ্রেম্ম। থাকায় অবিশ্রান্ত 

গলা খাকর এবং শ্বাসরোধ । বক্ষে সুচিবেধবৎ বেদনা । 

চিকিশুজ্না /-স্পগালিস তকালীড্ডি,স্রহিলজা একটি 
নবাবিষ্কত ওষধ। রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগন্থল অতি সঙ্কীর্ণ, 

বিশেষতঃ অন্তান্ত প্রচলিত ওষধ সহ তুলন| দ্বারা 'প্রয়োগোপযোগিত। 
নির্ণয় করা বাতীতত রোগ চিকিৎসায় ইহার সমাক উপলব্ধি করা কগ্তিন,। 

স্থানান্তরে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে ও হইবে। 

৬। স্কুইলা, সিল! ম্যারিটিমা (3৭917) ১০11৭ মহা 
(1009 )1 

নহে /-স্কুইলা, ব্রায়নিয়ার পরে সুফলপ্রদ । 

ক্তলন্বীজ শপ 1 এন্টি টাট, ব্রায়, কষ্টি, সেপ1, কেলি কার্ধ, 

নাকৃদ্ ভ, রান্, সাল্ফ। 

সাশ্বাল। ভিলা 4-শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকবন্ত্রপথে স্কুইণার 

ক্রিয়! হওয়ায় ইহ তাহাদিগের উত্তেজনা, এমন কি প্রদাহ পর্যান্ত উৎপন্ন 

করিতে পারে । কিডনি বা বৃক্ধকেও ইহার ক্রিয়া আছে; তজ্জন্ 

অত্যধিক মৃত্রত্্রাব, রক্তসংযুক্ত মৃত্রশ্লাৰ এবং মৃত্ররোধ হয়। 

লক্ষণ । 

স্ীস্নঅল্ত্র 1 থাইরইড উপাস্থির নিয় প্রদেশে শুড় শুড়ি হইলে 

প্রচণ্ড কাসি হওয়ায় বক্ষপার্থে বেদন। ও শ্লেম্সার নিষীবন হয় এবং শ্বাস 

9৪ 
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টানিলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শুঞধ কামি আসে । প্রাতঃকালে কাগি হওয়ায় 
প্রচুর ক্রেদবৎ গয়ার উঠে। কাসিতে বমনের বেগ। শু ও 

প্রচণ্ড কাঁদিতে উদর যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং কণার শুফতা 

জন্মে । শ্বাসকৃচ্ছ, বশত রোগী গভীর শ্বান গ্রহণে বাধ্য, কিন্ত তাহাতে 

কাদির উদ্রেক। বক্ষে কষ্ট ও কশাভাব। শ্বাসকষ্ট জন্য বক্ষে 

স্ুচিবেধবৎ বেদনা হইলে শ্বাম টানিলে তাহ! অধিকতর হয়। প্রূরিপি 

বা ফুসফুসঝেষ্টঝিল্লির প্রদাহ নিবন্ধন বক্ষের স্ুচিবেধবৎ বেদনা শ্বাস 

গ্রহণকালে বন্ধিত। 

ভদ্র /-উদরে এবং আত্রস্থ।লীপ্রদেশে বেদনামুক্ত স্পশ্মু- 

সহিষুদতা 

সুজ 4 মুত্রস্থালীতে অবিশ্রান্ত বেদনাযুক্ত চাপ। মুত্র 
ত্যাগের প্রবল ইচ্ছার প্রচুর জলবৎ মূত্রত্রাব। মুত্র লোহিত বর্ণ ও 
ঘোর । অত্তন্প মুত্র-আ্রাব। মুত্রআ্াবের অত্যন্ত বৃদ্ধি। 

ভিন্লিুতন। 4-কাপি, ক্রঙ্কাইটিস্, প্রীহারোগ, মৃত্রমেহ এবং 

অন্ঠান্ত মুরবিকারাদি স্কুইল! চিকিত্স্ত রোগের বিষয় আমরা স্থানাগ্তরে 

বর্ণনা করিয়াছি ও প্রয়োজন বোধ করিলে বর্ণনা করিব" 



লেক্চাবু ৬১ (7750 এয, ) 

আম্েলিফেরি জাতীয় ওষধ নিচয়। 

১। ইথুলা সিনেপিয়াম | ২। ইন্যান্ছি ক্রকেটা। 
৩1 ইরিঞ্িয়।ম্ একয়াটিকাম। ৪ । এসাফিটিড!। 
৫1 কনায়াম্ মেকুলেটাম। ৬। পেট.সিলিনাম্। 
৭ ফেলাগডবাম্ একযাটি কাঁম্। ৮। সিকুট! 

ভিরোদা। ৯। হাইডুকটাইল এসিয়াটিকা | 

১ | ই্থুম সিনেপিযাম (4500958, 0১181)1000,) 

সল্রক্ষ 1-ইথুসা যাহার কার্ধয প্রতিষেধক--ওপিয়াম। ইথুপার 

কাধ্য গ্রতিযেধক-_উদ্ভিজ্জামননিচয় । 
ক্রকলন্ীজ শম্বঞ্র £- এন্টি টাট, ক্যান্কে কাব্ব, সিকুটা, ইপিকা, 

গ্রাাটি, গ্যাম্বে'জ্, নাক্স্ ম, সাল্ফ, সাল্ফ এপি । 

সাপ্রান্সপ। ভিলা 1 পুর্বকালীন চিকিৎসকগণ ইথুসাকে 
নতি সাংঘাতিক বিষগুণবিশিষ্ট বস্তু বলিয়! গণনা করিতেন, কিন্তু 

অধুনা ইহা অতি নিদ্দোষ, বিষগুণহীন বস্ত বণিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
তথাপি ইহার উপাদানসহ যে উগ্রগুণবিশিষ্ট তৈল আছে তাহা 

আমাশয়ানত্রিক উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া বিবমিষ এবং বমন ও 

বিরেচনাদি নানাবিধ লক্ষণ উৎপন্ন করিতে পারে। ইথুস! ত্বগুপরি 

কালশির! ও সম্পূর্ণ শরীরে কাল এবং নীলবণ কলঙ্ক জন্মাইয়া থাকে। 
শিশুদিগের দক্তোদ্গমকালের রোগে ইহা বিশেষ উপকারী । 
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লক্ষণ. 

লুকাতে মৃগীবৎ আক্ষেপে রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে করতল- 
স্তস্ত, এবং মুখ লাল, চক্ষু নিম্নদিকে ঘুণিত এবং চক্ষুতারক1 বিস্কৃত 

ও গতিহীন ; চক্ষু স্থিরদুষ্টিবিশিষ্ট এবং নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিনম্পর্শ ও তরতর 

গতিবিশিষ্ট ; মুখে গেজল1 উঠে এবং দন্তে দন্ত দৃঢ় সংবদ্ধ হয়। অজ্ঞান 

অথবা! প্রলাপাবস্থায় আক্ষেপ হইতে থাকে । অতান্ত উতৎকণ্া বশতঃ, 

রোগী অস্থির হয়। অত্যন্ত দৌর্বগ্য ; শিশু দণ্ডায়মান হইতে এবং 

মস্তক উন্নীত রাখিতে পারে না । 

স্ুহখন ওল 4- মুখের আকুঞ্চিত অবস্থা, ইহ! নাসাপুটে আরম্ভ 
ইইয়া মুখকোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুখমগণ্ডলের দপ্ত অত্যন্ত উৎকণ। 

ও যন্্রণ।বাঞজক থাকে । 

দত 4 দস্তনাড়িতে ছুলবেধ। অথব] ছিন্ন করার হায় বেদনা । 

আমাাশজস 1-খাগ্য বস্ত দৃষ্টি মাত্র বিবমিষার উদ্রেক । বম- 

নের বেগে শ্লে্সা উঠে। স্তন্পায়ী শিশু স্তগ্ত সহা করিতে পারে 

না, পান মাত্র বেগের সহিত উঠিগ্না যায় এবং প্র শিশু দুর্বলঙ1 

বশতঃ নিদ্রালু হয়। প্রচণ্ড বেগে ছানা বাধ! দুগ্ধ ও পনীরবৎ পদার্থের 

বমন। 

উদর 4-উদরশূলে বমন ও শিরোধূর্ণন হয় এবং দৌর্বলা 
জন্মে। 

চিকিৎসা । 

লন জা! ভচ্মিটিহ 4--শিশুদিগের বমন নিবারণের পক্ষে 

ইহা অতি উৎকৃষ্ট ওষধ বলিয়া গণা। ইহাতে শিশু বেগের সহিত 

সবুজ বর্ণের অতি বুহৎ দুপ্ধচাপের বমনান্তর দুর্বলতা বশতঃ নিদ্রিত হইয়? 



ইথুস! সাইনেপিয়াম্-_ইন্তান্ছি ক্রকেটা । ২১৩ 

পড়ে কিন্ত কিছুকাল পরেই ক্ষুধায় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তুপ্ধ পান করিলেই 

পুর্বববৎ বমন হইয়া যায়। বিবহ্ষি বর্তমান থাকায় শিশুর মুখারুতির 

আকৃষ্টবৎ দ্রপ্ত। 

ঢচৃক্ভ্োদগসলিক্কীক্রেশ উন্রুসা অবস্থাবিশেষে আমা 

দিগের সাহাযাকারী ওুষধ। দন্তমাড়ি স্ফীত ও লোহিত বর্ণ হইলে যদি 

উপরি উক্ত বৃহৎ 5প্ধ চাপের বমন হয়, তাহাতে ইহ! অতি শীঘ্ব শিশুর 

রোগারোগা সাধনে মমর্থ। 

হ ইন্যান্থি ক্রকেট। ( (1:1771)11)6 01008 ) | 

ুউগ্পচ্য্ম /--জলসংস্পর্শে ইঠচার দকল লক্ষণেরই বুদ্ধি। 

অুলন্ীজ জব্র 1--এগারি, সিকু, ট্রাম, হাইড্পা এসি । 

সাঞ্রাক্রণ। ভিসা ঃ--আম্বেলিফেরি জাতীয় অধিকাংশ উষ্ধই 

বিষগুণ বিশিষ্ট হইলেও ইন্ান্থি ক্রুকেটা ক্ষীণতর বিষ গুণবুক্ত বস্ত। 

ইহ] মস্তিষ্কমেরুনজ্জেয় স্নাুনগুলে অতি প্রবল ক্রিয়। প্রকাশ করায় 

সৃগীবৎ আক্ষেপ এবং মেড়ুল। অব্লঙ্গেট। ও তৎসন্নিভিত স্নারু পদার্থের প্রদাহ 

এবং কোমলত। উত্পপন্ন করে। 

লক্ষণ । 

হন্ন 1_অতিশয় মন্ততা বশতঃ উন্মত্তবৎ প্রচণ্ড প্রলাপ ; উন্মাদ 
রোগ । হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্ত | 

সুবক্ু/মৃগীবং আক্ষেপ। ভয়াবহ সর্বাঙ্গীন আক্ষেপান্তে 

অঠৈতন্ত অথব। গভীর নিদ্রা । সর্বাঙ্গান আক্ষেপ ব। কন্ভাল্দনকালে 
শিরোঘূর্ণন, উন্মত্ততা, বিবমিষা, বমন, অজ্ঞানত। 'ও মুখমগুলপেশীর 

আক্ষেপ বশতঃ মুখের অনীক হান্তভাব ব৷ “রাইসাস্ সার্ভনিকাস্” 
এবং চক্ষুগোলক উর্ধঘূণিত ও তারা বিস্তৃত। হঠাৎ কন্ভাল্সন্, 



২১৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

হনুত্তস্ত এবং জিহ্ব! দংশনের পর সম্পূর্ণ অচৈতন্তাবস্থা । আক্ষেপ কালে 
মুখ স্ফীত ও নীলাভ; মুখ এবং নাসারন্ধ, হইতে শোণিত মিশ্রিত 

বুদ বুদ নির্ঘত7) আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্থাদ ; অজ্ঞানতা) নাড়ীর ক্ষীণত। 
এবং প্রভূত দুর্বলত। । 

চিকিতসা । 

ব্ীলি 1-বক্ষের নিম্মভাগে শ্রেম্সার ঘড় ঘড়ি 'ও শুড়শুড়িযুক্ত 

খুক্খুক্ কাদি উন্নতি দ্বারা আরোগ্য হওয়ার ব্ষিয় ডাং এলেন্ 
উদ্ধত করিয়াছেন। তাহাতে ঘন এবং বুদবুদ্ুক্ত গয়ার নিষ্ঠযত 

হইয়াছিল। | 
ম্ঙ্গীল্লোগ নল ঞস্পিত্লেশ্পন্নি 1 ইল্ান্ি 

ভ্রুক্ষেটা! লক্ষণে যেরূপ সুস্পষ্ট মুগীরোগের প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়] 

যায় তদ্রপ অন্ক কোন উষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার বিষলক্ষণের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে হৃদয়ঈম হইবে বে, ইহা বহুবিধ মুগীরোগে 

প্রযোজ্য হইতে পারে। সম্পূর্ণ চৈতগ্লের লোপ, বলখের স্ফীতি এবং 
বুদ্বুদ্যুক্ত এবং ঘোর বর্ণ মুখ এবং চক্ষুতারক1র অসম পারব বিস্তৃতি, এবং 

আক্ষেপাবস্থায় হন্ুস্তন্ত ও অঙ্গসীমার শীতলত1 প্রভৃতি ইঠার পরিচায়ক 

লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত । 

ডাং ট্যাল্কট্ ইহার বহুল ব্যবহারে যেরূপ উপকার দর্শন করিয়াছেন 
তাহা নিষ়্ে উদ্ধত কর! হইল-_ 

১। শতকরা ৪০ হইতে ৫০ সংখ্যক রোগীর ফিটের প্রবলতার হাস 

হয়। 

২। কন্ভাল্সনের গুরুত্ব কমিয়া যায়। 

৩। ফিটের পূর্ব্বের উন্মাদবৎ লক্ষণের হ্রাস হয়। 



 ন্তাস্টি ক্রোকেটা । ২১৫ 

৪। ফিটের পরের নিদ্রাহীনতা, অজ্ঞানতা এবং জন্রসাদ 
ভান্েক্স হ্রাস হুক এবং ছুর্বলতার লক্ষণ অধিককাল স্থায়ী হয় না। 

€। ইইন্ঠান্ছহি দ্বারা চিকিংসিত রোগী পূর্ব্বৎ উত্তেজনা প্রবণ, 
সন্দিপ্চচিত্ত এবং দোষ অনুসন্ধিৎস্থ থাকে ন1। 

৬। রোগীকে সহজে শুতীষাদি যত্ব কর! যায় । 

ডাং ডিউই মৃগী রোগে ইন্না ত্রুলাক্কেজ্রোল্ সম্বন্ধে যে 
বন্ছদশিতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফল এই যে ইহার ৩" অথবা ৬* 

ক্রম মুল অরিষ্ট অপেক্ষ। অধিকতর ফলগ্রা্দ এবং ইহা দ্বারা আরোগা 

রোগীর সংখ্য! ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছে। ভীতি অথবা অন্বিধ মান- 

দিকভাববৈপরীত্য জনিত মৃগীরোগে ফিটুপরম্পরার আক্রমণ দ্রুত গতিতে 
হইলে, এবং *পেটিট মল” বা মুছ অপস্মার, যাহাতে রোগী মুহূর্তকালের 

জন্য চেতনাহীন থাকিয়া অচিরাৎ অবলম্থিত কার্য দ্বার। পুনরারস্ত করে, 

তাহাতে আটিম্িসিস্সা ভ্ল্ল্গ্রান্রিজ্ন্ দ্বারা বিশেষ ফললাভ 
হয়। আআসরিনসিনিমা এনবনিলিসাম্ এবং ০সালেন্াস্ 
০কষল্্রত্িনিন্নেন্ড্ন ঘ।রাও কতিপয় মৃগীরোগ আরোগ্য হইয়াছে। 

ডাং ইমন্ন্ পেমের মতে ৫ল্নাল্লেন্নাম্ম্ দ্বারা মুগীরোগের ফিটের 

সংখ্যার আশ্চর্য হ্রাস হইয়া থাকে । ডাং হেল্বার্টও ইহার প্রশংস৷ 
করিয়াছেন। ন্রিম্ীদকতলল্ক্ুণ ইহার প্রদর্শক । 

উ্ডান্ছি্রপী হহট্টেউা1-_ইহাও মুগীরোগে উপকারী, কিন্ত ইহার 
কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় ন]। 
হলো বোষ্টনের ডাং কৰি ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন। 

৩। ইরিঞ্জিয়াম্ একয়াটিকাম্ (27810 2550০87) )। 

সাশ্রানঞ। ভিলা £--জননেত্দ্রিয়ে ইরিপ্রিয়াম একক্লাটিকামের 

প্রধান ক্রিয়। হওয়ায় ইহ? কামেচ্ছার অবসাদ এবং সঙ্গমশক্তির তুর্ববলত। 



২১ হোমিওপ্যার্থিক উৈষনা-বিষ্ঞান | 

উৎপন্জ করে। ইছা স্থাসধন্্র এবং সূত্রবপ্্পখের শ্লৈগ্মিক বিলি আক্রমণ 
করায় তাছাদিগের উত্তে্ন! ও প্রতিশ্তায়িক প্রদাহ জন্মে । 

লক্ষণ | 

ন্রাস্নহযজ্র (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্যাকথেকে কানি হইলে সাদাটে গীত 

বর্ণের ছন ও সৃত্রাকার ও অত্যর শ্লেম্মা উঠে। 

সুজন 4- পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছার সহিত অত্যল্প পরিমাণে 

মুত্র-ত্যাগকালে মুত্রনালীতে জাল। এবং জালাযুক্ত চন্চনি। 

ভ্ষম্মন্নেভ্ক্রিজ 1--কামেচ্ছার লোপের পর তাহা পুনরুত্তেজিত 

হইলে রোগী অঙ্লীল স্বপ্ন দেখে এবং শ্বপ্রদোষ হয় ; সামান্ কারণেই 
রেতদ্ধলন হুইয়! যায় । 

চিকিৎসা । 

শুগক্রুমেহ বা স্পাম্মাউিল্লিা 1-রেতঃ সম্বন্ধীয় দৌর্ব- 
নই ইল্লিঙিঞসাম্ একস্াডিকানেল্ল প্রধান প্রয়োগিত। 
অতিরিক্ত হম্তমৈথুন জন্য রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিঈ। গণ্য। 

দিবদ এবং রঞ্জনী যে কেন সময়ে লিঙ্গোথান ব্যতীতই সামান্ত কারণে 
শুক্রক্ষরণ এ 

মুক্ত্হ্হাললী ঞীন্নথ, লাক্সুনালীল্ত্ (73101)01)1) শুভ্ডি- 

শ্যাক্স লাগে ইহার ফলবত্ত। শ্রুত হওয়া যায়। 

৪ | এসাফিটিড। ( 48580080108 )1 

গন্য 1--এসাফিটিডার কাধ্যপ্রতিষেধক-_কাষ্টক, ক্যাম্ফ, 

সি্ছ। মার্ক, পাল্স। ইহার অপব্যবহার হইলে বৈছাতিক 



এসাফিটিড|। ২১৭ 

আোত ব৷ ইলেক্টিক কারেন্ট প্রয়োগ তাহার কুফল সংশোধন করিতে 

পারে। | | 
এসাফিটিডা যাহার কাধ প্রতিষেধক-_মার্ক, পাল্স্। 

াপ্রান্ণ ভ্রিল্সা 1-এসাফিটিভার ক্রিয়া বিশেষভাবে স্ত্রী 
জননেন্দ্রিয় এবং শ্বাসযন্ত্র সংস্থষ্ট ম্নাযুমণ্ডলে প্রকাশিত হওয়ায় যে সকল 

রোগলক্ষণ জন্মে তাহা অগ্ডাধারের উত্তেজনা, গুল্সবাযু, তাণ্ডব 

এবং এজম| বা ইাপানি প্রভৃতি রোগের ছায়! স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। 

ইহা গও্মালাধাতুগ্রস্ত, শ্রেম্মাপুর্ণ, স্ুলকায় এবং অদাবধান শিশুদিগের 

(রোগের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থাবিশেষে গ্রন্থিবিবৃদ্ধি, সাযুশূল এবং 

অস্থিরোগ প্রভৃতি আরোগ্য করে। 

লক্ষণ | 

হমন্ন 5-- ছুর্ুতি ব। ব্খেয়াল ; খিটুখিটে ; আশঙ্কান্থিত। 
স্ /__-ললাটপ্রদেশ অভ্যন্তর হইতে বহিদ্দেশাভিমুখে চাপিত 

করার স্তার় বেদনা । ললাটেব বাম পার্থের উচ্চতর স্থানের গভীর 

দেশে একটি মাত্র সুচিবিদ্ধ হওয়ার হায় বেদনা । মন্তক বা ললাট. 

পার্থে আকৃষ্ঠতাসহ ছিপি বসানের স্তায় বেদনা; অধিকাংশ স্থলে বাম 

পার্ে। দক্ষিণ কর্ণের উর্ধের আকৃষ্টতা, ুচিবেধের ভ্ভায় বেদনায় 

পরিবন্তিত। 

তাস্ু /-গুলবাযুবং লক্ষণ জন্মিলে গলাভ্যন্তর ও অন্ননালী 

প্রদেশে অত্যন্ত কষ্ট। পেশীর আনর্বন ও ঝাকি । তাগুব রোগবৎ 

'লক্ষণ। শরীরাকার কুৎসিৎ। 

বেদনায় অপাড়তা জন্মে। পেশীতে জ্বালাযুক্ত, চাপবৎ ও খেঁচার 

গ্যায় বেদনা । শরীর চূর্ণ করার স্তায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি। সম্পৃ্ 
শরীরেই অত্যধিক গুরুত্ব । নুক্ষমাগ্র কাষ্ঠটখ্ড বেঁধার ন্যায় বেদনা । 
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চমু )--উপদংশ জন্য উপতারার প্রদাহ জন্মিলে রজনীতে মস্তকের 

চতুর্দিকে দপ্দপানি বেদনা । চক্ষুর কালা ক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার উপরি 
ভাগে অতি বিস্তৃত ক্ষত হওয়ায় জালা, খোঁচানি অথবা! অভ্যন্তর 

হইতে বহিদ্দিগাভিমুখীন চাপবৎ বেদনার বিশ্রামে এবং চাপে 

উপশম। দক্ষিণ চক্ষু চুলকার়। চক্ষুগোলক জালা করে। চক্ষুর 
উদ্ধ প্রদেশে পাশাপাশি ভাবে চিমটি কাটা ও আকৃষ্টব বেদনা । ভ্রর-উদ্ধে 

গর্ত করার স্তায় কঠিন বেদনা । 

লানিক্কা। 1 নাপিকা হইতে দুর্গন্ধ আবের নিঃসরণ, নাপিকাস্থি 

স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত ; অস্থিক্ষত জন্মে। 

শ্লীলহভ্ুভ্র 1-বক্ষের আক্ষেপিক আকৃষ্ঠত। থাকায় বোধ ভয় যেন 

কুদ্ফুস্ সম্পূর্ণপ্রপে বিস্তৃত করা যাইবে না। বক্ষের যন্বণাদায়ক চাপবৎ এবং 

কন্কনানি বেদনা । বক্ষের অভাস্তর হইতে বাহিরাভিমুখীন চাপবোধ | 

হই শ্পিএড ৩৩ নাভী £-উপবেশনকালে থর থর জৎকম্প 

এবং ক্ষুদ্র নাড়ী, ত্বরিত গতিবিশিষ্ট "৪ অনিয়মিত থাকে । 

গিল্নাভ্ড্যক্ুডবল 1-_ মুখ, গলাভান্তর এবং অন্ননালীর শুর্কতা | আমা- 
শয় হইতে গলাভ্যন্তরে একটি গোলাকার পিগু উথির্ত হওয়ার [অনুভুতি 

হইলে রোগী বারগ্বার গলাধকরণ ক্রিন্বা দ্বারা তাহা! অধঃ রাখিবার, 
চেষ্টা করিতে বাধ্য এবং সময়ে সময়ে তাহাতে শ্বাসকষ্ট জন্মে; অপন্মার 

বামুর গুল । অন্ননালীতে অনুভূতি জন্মে যেন তাহার তরঙ্গার়িতগতি 

(1১211517100 1271010101) ) অধঃ হইতে উদ্ধদিকে হইতেছে । 

আমাম্পশভজ /1--আমাশয়োর্ধের কোটরস্থনে স্পন্দন। আমা- 

শয় ও অন্ধের স্ফীতি জন্মিলে বোধ হয় যেন অন্ননালীর আক্ষেপিক 
ক্রিয়া বশতঃ তরঙ্গায়িতগতি উপ্টা দিকে হইতেছে। উদ্গার রশুনের 
গ্রাণযুক্ত এবং কটু, তীর অথবা পচা আস্বাদযুক্ত । উদগ।র উঠে কিন্ত 

বাতকর্ম্ম মোটেই হয় না। 
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ভদকল্ 1-অত্ন্ত উদরস্ফীতি। আমাশয়প্রদেশে ও সমগ্র 
উদরে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার স্থায় পূর্ণতা বোধ হইলে আমাশয়ে পূর্ণতা! 
থাকে এবং উদ্গার উঠে। উদরপেশী অভান্তর দিকে আকৃষ্ট হইলে 

উদরপার্থখে কন্্কন্ করে। উদরে কামড়ানি বেদন| হইলে বায়ু নির্গত হয়। 

শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার ম্যায় উরে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন উদরাময়, 

জন্মিবে এবং তাহাতে কাকের ন্তায় অতি ক্ষুধার উৎপত্তি । 

স্মজহাল্তল্র +- মুত্র উঞ্ণ এবং নাপিকায় জালাযুক্ত চন্চনিভাব- 
উৎপাদক দ্রাণবিশিষ্ট। 

জ্রীভুম্মন্নেক্্িষ্ম 1--জরাদু প্রদেশে প্রসববেদনার ন্যায়, 

বেদনা হইলে তাহা কর্তন করা ও ঠেলামারার প্রকৃতি ধারণ করে। 
প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা এবং ছণন্ধ শ্বেতপ্রদর। জননেন্দত্িয়ের স্ফীতি 

এবং প্রদাত। 

জুল [উচ্চ ও কঠিন পার্খ্বিশিষ্ট, স্পর্শাসহিফু এবং সহজেই 
রক্তআাবের প্ররুৃতিধুক্ত ক্ষতবিশিষ্ট এবং তাহ! হইতে প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, 

পাতলা, ছগন্ধ এবং কল্তানির গ্ায় আবও নিঃস্যত হইতে পারে। 

চিকিৎসা । 

€৩লমলাক্ুক্সোগ লা ভিল্িক্রিক্সা 1-৩সাম্কিক্িজ্ঞান্ 
গুলসবারুরোগেও অন্তান্ত কতিপয় ওধধের স্তায় লয় লা! _রীভি- 

ভিলা ভুস্পভ্িও বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে । 
অভ্যন্তর গলদেশে উপরি উক্তরূপ বায়ুর গোলার বর্তমানতার অন্থু- 

ভূতিই এস্নাম্কিউ্িভ্াল্র প্রধান লক্ষণ মধো পরিগণিত । অন্ব্ের 

কোন প্রকার অভ্যস্ত আব রোধ ঘটিলেও বে, এইরূপ বাযুরোগের 
লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহ! শিক্ষার্থীদিগের ম্মরণ রাখা উচিত। উদরে 

বাযুসঞ্চিত হওয়! ইহার অন্ততর প্রধান লক্ষণ; তাহার উদ্ধ গতিতে 
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শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলতঃ আমাশয় হইতে এই উদ্ধগামী বায়ু 
গলদেশে উখিত হওয়াতেই উপরি উক্ত গুনের অনুভূতি, এবং 

অধিকতর আহার ও শরীর চালনায় তাহার বুদ্ধি। ইহ! একরূপ 

ফাটিয়। যাওয়ার স্টায় অনুভূতি, বোঁধ হয় যেন সকলই বেগে ফাটিয়! 

নুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। উপরিউক্ত কারণেই গুল্সবাধুঘটিত 

উদ্রশূলে এসাক্রিভিড্ড। দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
স্যাঞ্লেসিজা সিভল্ভলিজ্েড্রিক্ক-উপরি উক্ত ওষধের কোন 

কোন লক্ষণ ম্যান চিশউত্েও দৃষ্ট হইয়া থাকে । তাহাতেও 

বায়ু সঞ্চিত হয় এবং বলের আকারে তাহ! গলদেশে উঠিলে শ্বাসরোধের 

উপক্রমের উদগারে উপশম থাকে । এসাক্রিল্োৌগী অনবরত গিলিয়! 

গোলা নিয়ে রাখিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতেই তাহার শ্বাসকষ্ট 

বুদ্ধি পায়। এরসাঁফ্ি রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উৎকষ্ঠাযুক্ত এবং 

তাহার মানসিক লক্ষণ পরিবর্তনশীল। ইহাতে পেশীর ঝাকি ও 

'আনর্ন দুষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণ শরীর অস্বাভাবিকরূপে স্পশাসহিষণ থাকে | 

কোন প্রকার স্রাবরোধ বশতঃ গুল্বাধু রোগে প্রায়শঃ এসাক্কি 
প্রদর্শিত হয়। গলদেশের লক্ষণের প্রাধান্য সর্ধ স্থলেই ইহার প্রদশক 

বলিয়া গণ্য । 

চল্গুঃ শুদ্কীহ-আআসইল্ল্রাউইভিস্ হা উউস্পভ্ডা্রা- 

৩দ্াহ /-এএসাক্রিক্িড্ডা চক্ষুর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে । 
পারদের অপব্যবহার, বিশেষতঃ উপদংশরোগে পারদের অপব্যবহার 

জন্য আইরাইটিন্রোগ মহ চক্ষুর চতুর্দিকের অস্থিতে জালা, দপ্দপানি 

বেদনা এবং টাটানি থাকিলে এঞসাক্রি দ্বারা উপকার পাওয়। 

যায়। এস্থলে জল্লা্ম ইহার সহিত তুলনার যোগ্য । তাপে 

অল্লাম্মেল্ল এবং চক্ষুগোলকে চাপ দিলে এসাক্তিল্ল রোগের 
উপশম হয়। 
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অস্ষ্িন্লোপ-অস্থিস্ষতস জা হকভিভ 1 মস্থিক্ষত- 
রোগে দর্ণন্ধস্রাব এবং ক্ষতের চতুর্দিকে অসহনীয় টাটানি থাকিলে 

এসাক্রিড্রিড্ডা তাহ। আরোগ্য করিতে সক্ষম । ইহাতে টিবিয়া বা 
জজ্ঘাঁর বৃহত্তর আস্থর ক্ষতের এতাদৃশ টাটানি হয় যে, রোগী তদুপরি 

ওষধাদির প্রয়োগও সহা করিতে পারে না। 

ন্ম্পিআালা লীর্থনিক্ীলঙ্গ বোন্স্ বা দীর্ঘাস্থির 
ক্ষতরোগে ক্ষয়োৎপাদক উদরাময় জন্মিলে উ্ন্শ্পিক্সান্না উপকারী । 
ইহার অস্থিক্ষতের শ্রাব সহ অস্থিথণ্ড নিগত হয়। 

ট্রিভিলশ্ডিজজ্া দীর্ঘাস্থির উপদংশজ অস্থিবেষ্ট বিল্লি এবং অস্থি- 
প্রদাহরোগে যন্থণাদির রজনীতে এবং সিক্ত দিনে বুদ্ধি হইলে ইহ! দ্বারা: 

স্থফল দর্শে। নাতিপুরাতন ব৷ দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশজ আব বা নোড 

রোগ (17০০ ) আরোগ্য ইহ! মহৌবধ । 
শসদৎস্প তলা বা নিনক্ষিভিলস্ 4 পায়ের নলির বা 

শিন্বোনের (5101) 0০7৪) উপদংশ রোগে রজনীতে বেদনা হইলে 
ঞসাক্কিট্িজ্ডা উপকারী । পায়ের নলিতে ক্ষত হইলে স্প্শা- 

পঠিষুঃ বেদনা জন্মে এবং তাহা হইতে পাতলা, দুর্গন্ধ পুয়নিঃসরণ 

হয়। উপদংশজ অস্থিক্ষত ও অস্থিমৃত্যু বা নিক্রোসিন্রোগে রজ্- 
নীতে অতাধিক বেদন! থাকিলে এ্নাক্কি প্রয়োগের আবশ্তকতা 

জন্মে। 

০সভি্িজাস-উপদংশরোগে রজনীতে অস্থির বেদন। হইলে 

তন্নিবারণে ইহা অতি মুল্যবান ওষধ; পায়ের নলীর অস্থিঝেষ্ট- 

বিল্লির উপদংশজ 'প্রদাহে, আক্রান্ত স্থান স্ফীত হয় ও তাহার চতুষ্প শবস্থ 

দেশ সামান্ত স্পর্শেই অত্যন্ত বেদনাধুক্ত থাকে । উপদংশজ ন্নায়ুশূল এবং 

পৃযগুটিকাতেও ইহা! উপকারী । 
ভ্িভিনডিঞজআ--অধিকাংশ স্থলে দীর্ঘাস্থির অতি কঠিন বেদনায় 
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এবং পায়ের নলীর ও মন্তকের অস্থির অর্ব,দ বা নোডের তয়্াব যন্ত্রণায় 

ইহা উপকারী । 

৫। কানায়াম্ (০০০10 )। 

শ্রক্ভিম্পী্ম 1-কনায়াম্ ম্যাকুলেটাম্। 

ওোগক্রঙ্ন 1 টাটকা চারাগাছের অরিষ্ট বা টিংচার। 
সল্ক্ক 1--কনায়াম যাহার কাধ্যপ্রতিষেধক_ নাই এদি। 

.কনায়ামের যাহা কার্ধা প্রতিষেধক--কফিয়া, নাই এসি, নাই ম্পি- 

ভাল্। 

সান্বাল্রণ ভ্রিজ। £-কনায়াম গতিপ্রদ ম্সাবুক্ুত্র, বিশেষতঃ 

তাহাদিগের সীমান্ত প্রদেশের, আক্রমণ দ্বার পক্ষাঘাতিক অবস্থা 

উৎপন্ন করে। ইহা মস্তিষ্কের অপাড়তা উৎপন্ন করায় শিরোধূর্ণন, চক্ষু- 

তারকার বিস্তৃতি এবং সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ পর্যাস্ত জন্মে। গ্রন্থিমণ্ডলে 

ইহার বিশেষ কাধ্য হওয়ায় তাহার বক্তপূর্ণতা, দড়কচড়াভাব এবং গ্রন্থির 
উপাদানের যান্ত্রিক পরিবর্তন সংসাধিত হয়। গ্রন্থিতে শেষোক্ত প্রকার 

কাধ্য হওয়ায় গ্রন্থির গণ্ডমালাবিকারে এবং কক্কট বা ক্যান্সার 
(রোগে ইহাদ্বারা আমর। মহদ্ুপকার পাইয়া থাঁকি। কনায়াম্ 
'ট্রষধের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বুদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধ পুরুষ, কঠিনশরীর 

এবং গণ্ডমালা ও কক্কটরোগগ্রন্ত ব্যক্তির এবং যে সকল শিশুর 
অকালবুদ্ধত্ব জন্মিয়াছে তাহাদিগের রোগে উপযোগী । 

লক্ষণ । 

ভবন্ন /-- প্রলাপ । কুম্বভাববিশিষ্ট বা বদ মেজাজী এবং হুঃখিত 

মানদিক ভাব। চিত্বোন্মতুতা ঘটিত অবসাদ এবং ওদাপীন্ত । মানসিক 

চেষ্টা রক্ষ। করিয়া! যাওয়ার অনামর্থ্য | স্মরণশক্তিহীনত। | কার্যে প্রবৃত্তি- 



কানায়াম্। : ২২৩ 

হীনতা। বুদ্ধিহীনতা; পঠিত বিষয় বুঝিতে কষ্ট। মনুয্যসঙ্গ করিতে 
অথবা তাহাদিগের কথা শুনিতে অনিচ্ছা। তাহাদিগকে ভৎসন! 

করার প্রবৃত্তি। 

স্ত্ক্ক /--গ্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোথানে, ভ্রমণ কালে, 

বিশেষতঃ শয়নে ও  শধ্যায় পার্্পরিবর্তনকালেও শিরোধূর্ণন। 

অস্তকে গুরুত্ব । ক্রপ্রদেশে ও নাসিকামলে অবিশ্রান্ত বিশৃঙ্খলভাব। 

মন্তকে স্থচিবেধার গায়, ফাটিয়া যাওয়ার স্ায় এবং ছুরিকাঘাতাদির 
স্টায় নানাবিধ বেদনা । 

বাক্স / সর্বাঙ্গান কম্প। সর্বাহগীন আক্ষেপে স্বাসরোধের 
আশঙ্কা। সহজেই শ্রান্তি। প্রমণকালে হঠাৎ শক্তিহানি ঘটিলে 

উপবেশনের ইচ্ছা । আক্ষেপ ব্যতীতই পেনার পক্ষাঘাত। রোগী 

শক্তিহান ও মুচ্ছার ভাবঘুক্ত, অন্ন ভ্রমণেই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত | 

প্রভাষে শধ্যায় থাকিতে পীড়িত ও মুচ্ছার ভাব বিশিষ্ট) মূচ্ছার 
আক্রমণ । 

সুহখহ ওজন 1 ঘুদ্র্ণ ও শীতাভ; পার; ঘোর লোহিত ও 

স্ফাত। বরজনীতে মুখে ভ্থলবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা । মুখমণ্ডলোপরি 

সিক্ত এবং বিস্তারণীল দদ্র। ওষ্টে জলা ও তীরবেধব বেদনা, 

হন্ুনিয় বা সাবম্যাকৃলারি গ্রন্থি স্কীত ও কঠিন। 
চল 8 ছ্টিদৌর্কল্য । চক্ষুর দুর্বগতা ও ঝলসান ভাব হইলে 

শিরোঘূর্ণন এবং দৌর্ধল্য, বিশেষতঃ হস্ত এবং পদের দুর্বলতা, 

রোগী চলিতে মাতালের হায় টলে। চক্ষুতে জালা । কনীনিকার 

বিস্তুতি। চক্ষুপত্রের উর্ধপ্রদেশ জাল করে। চক্ষুর শুভ্র ক্ষেত্র 

গীতাভ। চক্ষুপত্র ভার বস্তু দ্বারা চাঁপিত হওয়ায় যেন কষ্টে 

উত্তোলন করিতে পার! যায় এবং নিদ্রা যাইবার আবশ্তাকতা জন্মে। রোগী 

ধীরত1 সহ চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্তের জন্ত উপযোগী করিয়া! লয় । 
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কর্ণ 1--কর্ণে টং টং, গুণ গুণ এবং উচ্চ রব প্রভৃতি । করণে: 

এবং কর্ণের চতুদ্দিকে স্ুচিবেধবং বেদনা । নাক ঝাড়িলে তাহা 

বন্ধ থাকার স্যায় বোধ। কর্ণমল রক্তের হ্যায় লাল। 

স্রালমজ্ঞ 1 নাপিকা হইতে রক্ততআ্রাব। শ্বরযন্ের অভ্যন্থরে, 

কোন শুষ্ক স্থান বিড়বিড় করাস্প প্রায় অবিশ্রান্ত শুষষ কামির উত্তে- 

জনা। প্রচণ্ড, আক্ষেপিক শুদ্ধ কাগি প্রায়ই কেবল দিবসে অথব! 

রজনীতে প্রথম শয়নকালে হইয়া থাকে । উপক্ষ্টাবস্থার ষ্টার্ণাম বা 

বুক্কান্থি হইতে পৃষ্ঠ পর্যন্ত কোন ধারাল অশ্ব খজুভাবে বক্ষভেদ করিয়া 

সবলে গ্রবেশ করার স্তায় বেদনা । ভ্রমণকালে প্রত্যেক শ্বাস গ্রহণে 

দক্ষিণ বক্ষের স্তন সন্নিহিত স্থানে প্রচণ্ড স্থচিবেধবৎ বেদনার হস্ত দ্বার 

গুরু চাপ দিলে উপশম | 

হতেও 1 হ্ৃংকম্প; স্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট। কিছু পান 

করিলে প্রচণ্ড হৃতৎকম্প। নাড়ীম্পন্দন পরম্পর অনমশক্তিবিশি্ট এবং 

কখন কখন তাহার স্পন্দনের নিয়মও ভঙ্গ হয়ঃ দ্বি-পত্র বা মাইট্যাল 

হৃৎকপাটের অসম্পূর্ণতা। 

সুহখাভ্যন্বল 4--টন্পিলগ্রস্থির প্রদাহ । জিহ্বার পক্ষাঘাত, 

হওয়ায় কথ! কহিতে কষ্ট। 

গিলাভ্ড্যক্ভল /--গল! চুলকাইলে কাপির উদ্রেক। 

ভকললর /বাম কুক্ষিতে স্ুচিবেধবৎ বেদনা । নিয়োদরে প্রস- 

বাস্তিক ব! ভাদালির বেদনার ন্তায় সংকোচক বেদনা হওয়ায় মলবেগ 

উপস্থিত হয়। 

হলভ্যাঙ্গ 1-_পুনঃ পুনঃ নিক্ষন মলবেগ । কোষ্ঠবন্ধ | প্রত্যেক. 

বার মলত্যাগের পর সকম্প দৌর্ব্লয | 
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সুজ্রঅভ্ভ্র £-_রজনীতে বারঙ্কার মূত্রমাব। মূত্রত্যাগান্তে মুত্র ঝরিতে 
থাকে । মুঞতাঁগকালে ও তাহার পরে জালা হয়। মূরস্রোতের হঠাৎ 
অবরোধ ঘটে এবং অল্পকাল কুদ্ধ থাকার পর তাহ! পুনরায় বহিতে আরম্ত 

করে। 

প্2ুহভু্বশ্বেত্্রি্ £- পিঙ্গোখানরহিত কামেচ্ছা স্ত্রীলোকের 

সঙ্গে কৌতুক করিতে করিতেও রেত:ক্ষরণ। নিঙ্গাগ্রত্বকের চুলকনা 

হইলে কামবিষয়ক চিন্ত ব্যতীতই শরীরাবস্থাপনের প্রত্যেক পরিবর্তনে 

খুক্রহ্থলন হয় । অগ্ডতকে।ষের স্ফীতি। 

আ্রীভ্কলন্নেভিক্রিস যোনির গভীর স্থানে কঠিন চুলকনা। 
শ্বেত প্রদরল্লাবের পূর্বে কটিদেশের ছূর্বণতা এবং পক্ষাঘাতের অনুভূতি ; 

কটির উভয় পার্থ হইতে প্রসববেদনার স্টায় স:কোচক বেদনা আদিলে ঘন 

দ্ধের নায় আব) শুভ্র ও তাৰ্র শ্রেম্াআাবে জালা উপস্থিত করে। 

ধতুরোধ ঘট অথ খাহ বিলম্বে হয় । জরারু, অগ্ডাধার এবং স্তনের 
দড়কচড়াভাব। ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা । খতুআবের পুর্বে স্তনের ট।টানি 

ও স্মাতি। কাঞ্চ্ছোর প্রবলতা জন্মিলে স্তন কুঁচকিয়া যায়। বাম স্তনে 

স্থচিবেধবৎ বেদনা । অগ্ুঃসত্বাবস্থায় ভয়াবহ বিবমিষা ও বমন। স্তনে 

অর্বদ জন্মিলে বিদ্ধবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং গ্রন্থি স্পর্শে 
বেদনাযুক্ত থাকে। 

গু £-অংসফপকাস্থিদ্বরের মধ্যবস্তী স্থানে বেদনা। দণ্ডাক়- 
মানাবস্থায় কটিপশ্চার্দেশে সুচিবেধবৎ বেদনা হইলে কটিকশেরুকাস্থির 
মধা দিয়া আকৃষ্টতা বোধ। 

শসভ্চএ্রভ্যচ্ছ ঃ-সকল অন্দেরই কম্প। হস্তা্কুলিপৃষ্ঠের চুলকনা। 
অঙ্গাদি চালনা করিতে কট; রোগী চলিতে পারে না। দৌর্বলোর 

অনুভূতি হওয়ায় ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুর কম্পও হইতে পারে। প্রথমে 
নিম্লাঙগের এবং পরে উদ্ধীঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে । 

১৫ 
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চিকিৎসা! । 

ন্বিম্াদেলোল্মভ্তভা। লা হাইঞ্পকব্ওআাসিস্ন +-কাম- 
প্রবৃভির অপরিমিত পরিতৃপ্তি সাধন অথবা অবিবাহিতাবস্থায় গুক্রধারণের 

চে কুম্বাআম্সেন্র ব্ষাদোন্ন্ততা বা মানসিক অবসাদবাধুর কারণ। 

ইহার ক্রিয়ায় আমরা অবসাদবাধুব সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। রোগী 

যাহার পর নাই ছুঃখভারাক্রান্ত বোধ করে। 

ভিকর জন্কুসাইভ-ইহা ন্াজামেক্ল তুল্য ওুষধ। 
প্রতেদ এই যে হুন্বাই সম্পূর্ণরূপ অবসাদকর, ভিত উত্তেজনা- 
মিশ্রিত অবসাদকর ভাগের ওধধ। 

শ্পিল্রেছুর্ন্ন লা ভ্ডার্টিগো। /- বৃদ্ধ এবং অত্যধিক তাশ্র- 

কুটসেণী বক্তিদিগের শিরোঘৃর্নরোগে হল্নাকাম্ম উপযোগী 

গুঁষধ। মন্তিফ্কের রক্তহানতা জন্ত রোগ হইলেও স্থণবিশেষে ইহাদ্বার। 

উপকার হয়। এরূপ শিরোধূর্ণনরোগগ্রস্ত ঝক্তি কোন নিন্দি্ট পদার্থের 

দিকে অনিমেষ তাকাইয়। থাকিলে বোধ করে যেন তাহা চক্রবৎ ঘৃর্ণিত 

হইতেছে । গান্োখান করিতে অথবা! সিড়ি দিয়! নামিতে অত্যন্ত 

ছব্বলতা শিবন্ধন নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি জন্মে । মস্তিষ্কে অসাড়ত। 

বোধ হওয়ায় অজ্ঞানবৎ অনুভূতির স্পযঅন্বাবহ্ছাজ জলা ম্হ্যান্স 

সাশ্র্পক্রিবত্ুন্ন কল্লিত্ে বৃদ্ধি হয়। 

এক গ্রিচিজাবৃদ্ধদিগের স্বাক্মবিক শিরোধূর্ণনে ইহা 

উপকারী । 

ভব উগুওভ্ডিন্ন-ইহাও বুদ্ধদিগের মন্তিফের পুরাতন রক্তাধিক্য 
নিবন্ধন শিরোধুর্ণন নিবারণ করিতে সমর্থ । 

কান আা ক্রস. ক্ষর়কাসের রোগী গয়ার উঠাইয়। ফেলিতে 

ন| পারায় গিলিতে বাধ্য হইলে ল্কুন্বাস্সীস্ উপকারা। ডাং ফ্যারিংটন 
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বলেন “দিঝাভাগের অতি যন্ত্রণাকর কাদিতে ইহ! ফলগ্রদ* । ডাং ডিউইর 

মতে অতি যন্বণাকর শুষ্ক কাদির শয়নে, সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বুদ্ধি 
হইলে ইহ1 উপযোগী । 

হ্জোগা _হ্ুন্পিএওদ্দীর্বল্য হৃৎপিণ্ডের. ঢর্ধলতা 
বণতঃ নাড়ী ক্ষণে পূর্ণ ও নিয্মমিত এবং পরক্ষণেই অতি কোমণম্পর্শ, 

চর্বল এবং অনিয়মগতি হইলে ুন্াজজাস্্ জৎপিগুপেশীর বলাধান 

করিয়া তাহার সংশোধন করিতে পারে । নুদ্ধদিগের মধ্যে এরূপ ঘটন। 

অনেক সমর দষ্ট হইয়। থাকে । ভ্ৃংপিগুদশে হঠাৎ ঝাঁকি অথবা 

ধাক্ক। (51000০1) উপস্থিত হইলে ুনাআসাম্ত ভিলা ও 

অন্ন সহ তুগনায় হয়। 

কর্ণমুলগ্রন্থিপ্রদাহ বা মাম্পস্্, প্যারটাইটিস্।__ 
কর্ণনুলগ্রঞ্চি প্রবাহে স্ফীত গ্রন্থি অতাধিক কঠিনস্পশ হইলে ুল্নাম্মাস্ম 

প্রযোজা। রোগের উপসগ স্বরূপ একশিরা বর্তনান থাকিলে বল্লাম 

ও ল্িহ্মেভিস্ন্ তাহার উষধ। 

০্াউ-দ্ধ ল। কন্ডিশেবঞি 4 কোষ্ঠব্ধরোগে সবাক 
ভ্ড দ্বার সম্পূণ* ফলণাভ না হইলে ক্ুম্বাস্সাম্ তাহার সম্পূর্ণতা 

পাধন করে। 

অভ্র । স্পাশ্্াউল্ভিআা £--অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেব। 

প্রযুক্ত শুক্রমেহরোগ চিকিৎসায় ্ুনাক্সাঁ্ সদৃশ মানসিক লক্ষণ 

ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বণিয়া গণ্য হইয়। থাকে । ইহা অতি পরিদ্ুট 

চিন্তোদ্বেগলক্ষণ উৎপন্ন করে। স্বভাবতঃ উত্তেঞ্গনা প্রবণতাবিশিষ্ট রোগী 

শুক্রদৌর্বল্য বশতঃ অতিবিষঞ্নতাগ্রস্ত হয়। ন্বাভাবিক কামেচ্ছার রোধ 
জন্য স্বপ্রদোষ হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ওধধ; অগুকোষে বেদন। 

থাকে, সামান্য উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই রেতঃক্ষরণ হয়। 

ভিক্ষ্পামেল্ ভ্তায় ইহাতে কোন স্থানিক উত্তেজনা হয় না; 
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স্িস্পিআতি শারীরিক উক্মাভাব (17160)15100 ) জন্মিলে সহজেই 
গুক্র খখলিত হয়। | 

স্বুজন্ললীত্রীদলনত আা লিভ িস্ ।- মুত্রস্থদীর পুরাতন 
প্রদাহরোগে সবিরাম মূৃ্নঃসতণ হইলে ক্ুন্যাক্সাম্ উপকার 
করিয়া থাকে । মুতরশ্োত চলিত চলিতে বন্ধ হয়, আবার চলে। ডাং 

ফ্যারিংটন বুদ্ধদিগের প্রঙ্টেটগ্রন্থিবিবৃদ্ধি বশত; রোগে ইহা দ্বারা ফললাভ 

করিয়াছেন। 

সত্রীরোগ-_ স্তনের রক্তাধিক্য ; প্রদাহ; অর্ববদ ; 
কর্কট বা ক্যান্দার; আভিঘাতিক রোগ ইত্যাদ।__ 
স্তন সহ ক্রুলাক্সান্েজ্র বিশেষ 'ক্রিপাগত সম্বন্ধ আছে। এহন 
ইভা স্তনের খেোণিতপূর্ণতা অতি শীত্ব বিুরিত করিয়া থাকে । প্রত্যেক 

শৈতাসংশ্রব নিবন্ধন গ্রন্থিপ্রাদাহ জন্মিলেও ইহা তন্নিবারণে উপযোগা। 

স্তনান্যন্তরে কর রোগের সন্দেহযুক্ত অর্ব্দ ইহার বাবারে অঞ্চদ্ধান 
করিয়াছে। ইহাতে স্তনে খিদ্ধ করারন্তার় বেদনার রজনাতে বুদ্ধি হয় 

এবং স্তন স্পর্শে বেদনাধুক্ত থাকে ॥ ডাং ডিউই এস্কলে গুষধের ৩০ 

ক্রমের উপর নির্ভর করিতে বলেন। স্তনে ভস্তনষ্টাদি দ্বার! প্রহার 

অথব! গুরুতর চাপ বশতঃ বিশেষ প্রকৃতির কাঠিন্ত এবং যাহার পর 

নাই ম্পর্শাপঠিফুত বেদন। জন্মিলে হুন্নাসাহ্ অধিকাংশ স্থলে তাহ! 

আরোগ্য করিয়া থাকে । স্তন এতই বেদনাযুক্ত হয় যষেরোগী তাহাতে 

বস্্রনস্পর্শ অথব। সামান্ত ঝাঁকিও সহা করিতে পারে না। এই সকল 

রোগে শুন্মে চুলক্ম্না হওসা কন্বাজীত্মেকত অন্ততম 

প্রদর্শক । 

্রন্থিরোগ- শ্রস্থিবিরৃদ্ধি ; গ্রন্থির অর্ববদ, কর্কট; 

গ্রন্থির আঘাঁতজ রোগ প্রভৃতি ।--কলাক্াতল 
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ক্রিয়ার গন্ির বিবুদ্ধি একটি সাধারণ লক্ষণ বণিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় রোগজ 

গরস্থিধিবুদ্ধি বা এডিননেটা, কর্কট বা কান্সার গভৃতি দরষিত অর্ধ দ 

এবং পেষণ, ঘর্ষণ।দি আঘাত প্রযুক্ত গরস্থিধিশেষের শ্ষীতি ও দড়কচড়াভাব 

প্রতি গরস্থিরোগে প্রযোজিত হইয়া ইহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়াছে। 

আক্রান্ত গ্রন্থি প্রস্তরবৎৎ কঠিনম্পর্শ হয়। এইরূপ স্ফাতি ও কাঠিন্ঠ 

সাধারণতঃ স্ীশোকদিগের স্তনে ও জরায়ুতে এবং অগডকোষে দেখিতে 

পাওয়া যায়। যদি৪ কথন কখন উহাতে তীববেধার শ্াায় বেদনা হইতে 

পারে, কিন্তু প্রার়ণঃ উহা বেদনাহীন থাকে | স্কিরাস-অর্ধ,দের গ্রথমাবস্থায় 

ইহ! ছার। ফণ্াাশা করা যায়। আঘাতপ্রাপ্ত গ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন হইলে 

ইহা! তাহ! আরোগা করিতে সক্ষম । ভর্ধল ব্যক্তিদিগের কোষময় ব 

সেলুলার ঝিলির দড়কচড্াভাব, শরীর দগ্ধ হওয়ার পর গ্রন্থির স্দীতি, 

বিশেষতঃ স্তগগ্র্ির বেদনাহীন অথবা! ছুরিকাঘ|চ্ডের শ্ায় বেদনাধুক্ত 
'্কীতি প্রভৃভিতে ইভ। উপকারী । ডাং ডিউক ইহার ৩ ক্রমেরই 

বিশেষ পক্ষপাতী কিন্তু তাহার মতে ২০০ ক্রমেও কাম্য ভইতে 

পারে। 

অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থির উপরি উক্ত স্ফীতি ও অর্বাদাদি রোগ 

বেদনাহীন থাকে এবং বেদনাসুক্ত হইলেও তাহ! ক্ষণস্থায়ী এবং স্থান- 

পরিবর্তনশীল প্রক্কন্িবিশিষ্ট হয় 9 রজনীতে বুদ্ধি পায়। রোগীর উত্তেজনা- 

প্রবণতার ভাব ইহার প্রদর্শক । ্রশ্পিঝ্িভিনিগুলা ০শ্রাণিল্ 

ব্যাস্ল।ক্্রেওু ইহ! প্রঘুক্ত হইয়া থাকে । 

ল্ীল্লেচ্ছ- ইহা আমাশয়ের ক্যান্সাররোগে বিলক্ষণ 

সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং নানাপ্রকার কা্িনম৷ বা কর্কট-রোগেও 
ইহার ১* ক্রমে ব্যবহার উপকার করিয়াছে। ক্ষতযুক্ত ক্যান্সারের ও 
ভুষিত ক্ষতের ইহ! বেদনার হ্থাসকারী ওষধ। 



২৩০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

নযান্লা ইটা কার শরীরের স্থানে স্থানে বসাময় অর্বদ বা 

ফ্যাটি টিউমার জন্মিলে ল্রযাক্াভ্িট্টা ক্কার্্ব তাহার উষধ। 

ক্রাইউলোক্ষ্কাঁ ইহাতে শরারের বসা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকায় 
ইহা বসাময় অর্ব,দ এবং স্তনের কঠিন ও বেদনাুক্ত গুটিকাও আরোগ্য 
করিতে পারে । 

৬ পেট্সিলিনাম ( ১5010956111))01), ) 

শ্ু্লন্ী শমপ্র 1 ক্যান্থ', ক্যানা স্তাঁট, কপেবা। 
-াএ্রাল্রণ। ভ্রিল্জী 4 মূত্রনালীর শ্রৈম্মিক ঝিল্লিতে পেট্রোসিলিনাম 

অতি পারস্মুট ক্রিয়। প্রকাশ করায় তাহার উত্তেজনা এবং নাতি প্রবল 

প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এজন্ ইহা নাতিপ্রবল পুয়মেহ বা সাব একি উট 

গনরিয়া এবং পুরাতন পুয়মেহ বা গ্লিটরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়। 

থাঁকে। 

লন্মণ । 

সুভ্রলানু্র লহ ভকল্বন্লেতিদ্র্ম 1 মৃত্রনালী ভইতে ছুগ্ধীব 

তরল পদার্থের স্রাব । মৃত্রনালীমুখ শ্রেম্সায় জুড়িয়। থাকে । মুত্রনানী ভইতে 

পীতবর্ণের শ্রাব হয়। মুত্রত্যাগকালে মুত্রনলী মুখসন্নিহিত নেভিকিউলার 

ফস! বা কোটরস্থান জালা করে । মূত্রনালীর মুখসন্নিহিত নেভিকুলার ফসাতে 

আকৃষ্টতা ও খোচানি হইলে মুত্রত্যাগাস্তে তাহা কর্তনবৎ কামড়ানিতে 

পরিবন্তিত হয়। বল্পূর্ণ মুত্রনালীপথে বিড়বিড়ি ও শড়শড়ি। নেভিকু- 

লার ফসার ঠিক পশ্চাতে চাপবোধ । নেভিকুলার ফসাতে পু*ঃ পুনঃ 
কামোদ্দীপক স্ুড়স্থুড়ি। নেভিকুলার ফসা ব! মৃূত্রনলীমুখের নিকটস্থ 

বিস্তৃত প্রদেশের পশ্চাতে বিড়বিড় করিলে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছ৷ জন্মে । 

লিঙ্গোখান হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায়। প্রায়শঃই শেষ রঙজনীতে 

গুক্রক্ষরণ হয়। 
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চিকিৎসা । 

পুত লা গম্নভিজা। £সাঁব একুট ব! নাতি প্রবল পুয়মেহ 

এবং পুরাতন পুয়মেহ বা গ্লিটরোগ মুত্রনালীর নেভিকিলার ফস! 
(71071710০৯৭ ) হইতে মৃত্রস্থালীর গ্রীবাদেশ পর্যান্ত আক্রমণ করান 

ভিলভ্ক্ুলে দিলনা ও উ্পল্লি শভ্ত অন্ান্তঃ 
জন্ত্ভিনল্ল অন্নুক্ভত্ভি জন্মিলে ৫্্রন্নিভিনিল্পান্স প্রযুক্ত হয়। 
মধো মধ্যে হঠাঞ্খ অদমনীয় মুত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে । 

৭। ফেলাগ্তিযাম একযাটিকাম। 
(1১1)61710011007 20080100107.) 

চিকিৎসা! । 

শ্পিলঠস্টুল আলা হহত্ডেন্ত 1-ঘে সকল ্সায়ু মস্তক হইতে চক্ষু 
মধ্যে যায় তাহাদিগের আক্রমণকারী মস্তক বেদনায় ০ল্রুললীড৩- 

জাতেমন্ল কার্ধাকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে সম্তকশীর্ষোপরি 
বিদীর্ণঝৎ অনুভূতি জন্মে এবং চক্ষুর জাল! ও জলআব হয়। 

৮ | সিকুটা ভিরস (01০85 ৮1:939. ) 

শনল্লরক্ষ 1--সিকুট। যাহার কার্ধ্য প্রঠিষেধক-_-ওপিয়াম | 

যাহ! সিকুটার কার্য প্রতিষেধক--আণি, ওপিয়াম্। অধিক মাত্রায় 

টুবাক। 

শুলনলীম শম্রঞ্্ /-এব্সিঙ্থ, একন, বেল, কনায়, কুপ্রাম্, 

ল্যাকেপি, হাইড্রকট। 

সাশ্রাল্রল। ভ্রল্পা 1 সিকুটা ভিরসা প্রধানতঃ মমি 

ন্নমভন্ল্ উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করায় ধনুষ্টস্কার এবং মুগসীবৎ 



২৩২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

আক্ষেপ, হনুস্তস্ত ও স্থানিক, প্রবল ও স্থায়ী এবং ক্ষণিক বা অস্থায়ী আক্ষেপ 

উপস্থিত করে। ইহার ও নাক্স ভমিকার ক্রিয়ামধো অতি নিকট সম্বন্ধ 

থাকিলেও শেষোক্তের চৈতন্ত অক্ষু্ন থাকায় এবং প্রথমোক্তের মস্তিক্ক্রিয়ার 

পক্ষাঘাত বশতঃ চৈতন্তের সম্পূন অভাব হওয়ায় উভয় ওষধ সমাকরূপে 

প্রভেদিত হয়। 

লক্ষণ । 

স্মন্ম 1 ক্রন্দন, কেকানি এবং বিকট স্বরে চীৎকার উদৃত্রান্ত 
মানপিক অবস্থা, গীত গাওয়া, হান্টোদ্দীপক পদবিক্ষেপ এবং চীৎকারে 

গোলমালের উপস্থিতি । মানসিক স্থের্যা, সন্ষ্টি এবং আনন্দ। মানপিক 
অবসাদ, বুদ্ধহীনত|, কল্পনার অভাব এবং চৈতগ্ের লোপ । ুঃথ বিষয়ক 

গল্পে অত্যন্ত অভিভূতি, উতৎ্কণ্ঠার ভাব। উত্তেজিত এবং ভবিষ্যৎ বিবয়ের 

জন্য আশঙ্কান্বিত অবস্থা । 

সমস 4- শিরোধূর্ণন, শরীরঘূর্ণন এবং মৃত্তিকায় পতন। মস্তকের 
ঝাকি এবং আনর্ভন । মন্তকপশ্চাতে কঠিন শিরঃশুল । ললাটের বঠির্দেশে 

অজ্ঞানকর বেদনার খিশ্রামকালে বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের বিকম্পন বাঁ কন্কাসন 

নিবন্ধন রোগ ; আক্ষেপ। 

সবাক 4 সর্ধাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্ভালসন হইলে রোগী অচেতন 

হয় এবং তাহার অন্গপ্রতাঙ্গ ও সম্পূর্ণ শরীর ভয়াবহরূপে বক্র হহতে 

থাকে । কন্ভাল্সনে শরীর পশ্চার্দিকে বক্র হয়। মুগীবং আক্ষেপ 
হইলে ডারাফ্রমপেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপ হওয়ার সায় আমাশয়ের স্ফীতি, 

হিক। এবং হৃদয়বিদারক চীৎকার, মুখের রক্তিমা, হনুস্তস্ত, জ্ঞানের 

অভাব এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মোচড় ও অনৈচ্ছিক মুত্র নিঃদরণ । হঠাৎ 

অঙগপ্রতাঙ্গের অনমনীয় ও চালনার অযোগ্য অবস্থ। জন্মে । সামান্ত স্পর্শে, 

্বারোদঘটটনের শব্দে এবং উচ্চৈঃশ্বরে কথ! বলায় প্রবল ও স্থায়ী 
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আক্ষেপ। স্বপ্রসঞ্চরণ ( 9017179,001001150 ), স্থির দৃষ্টি এবং জ্ঞানের 

আংশিক অভাঁব। কৃগির উপদ্রবকালে হঠাৎ শরীরের কাঠিগ্ত ঝাকি 
হইলে পরে শরীরের অত্যন্ত শিথিলতা এবং দৌর্ধল্য জন্মে । অত্যান্ত 

বলক্ষয় হয়। 

সুখ তওলল 1-মুখ লোহিতবর্ণ, পার এবং মৃতবৎ দৃশ্তধুক্ত। 

মুখের ভয়াবহ অথবা ভাশ্তজনক ভঙ্গি। মুখমগুলপেশীর আক্ষেপ । 

চল্সু কোন বস্তুর প্রতি একদুষ্টে চাহনি । কণীনিকার বিস্তৃতি 

ও চেতনারাহিত্য। কণীানিক প্রথমে সম্কুচিত পরে বিস্তৃত। দুষ্ট 

বস্ত ডইটি দ্েখায়। দুষ্টবস্ত পর্যায়ক্রমে নিকটে আইসে ও দুরে 

ঘায়। 

স্ুখগহবল 1 দন্তে দন্তে সংবদ্ধতা, হনুত্তন্ত, দন্ধ কিডিমিডি। 

মুখে বুদবুদ উঠে । 

গিল্লাভ্য-্ কল 1-বোধ যেন গলার ছিদ্র জুড়িয়। গিয়াছে, গলাধঃ- 

করণের ক্ষমত] থাকে না । গলাভ্যন্থরে শুফত1। 

আন্বাস্পহর /-অত্যস্ত তৃষ্ণা । প্রচণ্ড হিক্কা। কন্ভালসন হইলে 

বমন। আমাশন্ের হঠাৎ অবসাদিত ভাব (১1,001) জন্মিলে রোগী পশ্চাৎ- 

পার্থে বক্র হয়। 

শুক 1-উদরে গড়গড়, হড়হড় ডাক। উদরের স্ফীতি ও 
বেদনা । 

মল /--পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগ । প্রভাবে উদরাময় হইলে অদমা 
মৃত্রতাগেচ্ছ! জন্মে 

ভক্ত 1--মুখমণ্ডল ও হন্তোপরি মটরের হায় বড় বড় উদ্ভেদ স্পর্শে 

জ্বালাযুক্ত থাকে এবং পরে পরস্পর সংলগ্ন হইয়। যায়। পুয়জননশীল উদ্ভেদ 

জালা করে। দক্ষিণ অংসফলকাস্থির উপরিভাগে লোহিত রসবিষ্বিক জন্মে 

এবং তাহা! স্পর্শ করিলে জাল। হয়। 
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চিকিৎস| | 

ম্গীক্লোগ জা এ্রন্পিলেস্পসি 1- সিকুলান্র মুগীরোগে 
শরীর হঠাৎ শক্ত হওদার পর ঝাঁকি এবং প্রচণ্ড বক্রতা ও 

অবশেষে সম্পূর্ণ খলহানি জন্মে। এই ন্বলভ্ভীন্নি ইহার বিশেষ 

লক্ষণ বণিয়া গণা। এ বিষয়ে কেবল চাউন্িলাঁম আর্ন্নি- 

হ্কাড্নাহ্ম ইভার সমকক্ষ বলিয়। খিধেচিত। ইহার প্রবল ও 

স্থার়ী (7০17০) আক্ষেপে ভি ল্ন্নিজালল আক্ষেপের ভান্তি জন্মিতে 

পারে; কিন্ত স্লিকুজাব্প আক্ষেপকালে রোগীর চৈতন্তের অভাব 

ঘটিয়া মুগীর আন্ষেপের সাদৃগ্র প্রকাশ করে; অপরে তদ্রুপ হয় না। 

ইহার রোগে অভ্যন্ত শ্বাসরুচ্ছ,, হন্তস্তস্ত, মুখমণ্ডুলের ঘোর রক্তিণা, মুখে 

গেঁজলা উঠ এবং দেচের পশ্চাদ্দিকে বক্রত1 'গভূতি লক্ষণ বর্তমান 

থাকে। স্পশ এভৃতি আগন্তক উত্তেজনায় অসহিষুততাপ্রবণত] 
ভিন্নতা শপেক্ষা ইহাতে স্বল্পতর বনিয়া বিবেচিত হয়। স্থির চক্ষুর 

একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকা ইহার অগ্ততর প্রদর্শক, আক্ষেপের 
পূর্বেব ও পরে শরীরের কম্প এবং আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে 

মস্তকে অদ্ভুত প্রকারের অনুভূতি ইহার অগ্ান্ত বিশেষ লক্ষণ। 

ডাং বেজ. পেশীর আক্ষেপকে কুলার বিশেষ ও প্রধানতম লক্ষণ 

বলিয়! বিবেচনা করেন । 

এনা লা টিটেলাস্ 4 ধশষ্টঙ্কারে আক্ষেপকালে 
শরীরের হঠাৎ কাঠিগ্ত এবং ঝাকি হওয়ার পর অতিশয় দুর্বলতা 
জন্মিলে সিল বিশেষ উপকারী ওষধ বলিয়া গণা। ইহাতে 

অত্যন্ত শাদকৃচ্ছ, 'ও হন্ুস্তস্ত জন্মে এবং স্পর্শ করিলে ফিট পুনরাগত 

হওয়ায় রোগী পশ্চাদ্দিকে বক্র হুইয়া যায়। অন্ননালীর আক্ষেপ হয় 

এবং রোগী কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে । 
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সর্ববাঙ্গীন আক্ষেপ বাঁ কন্ভালসন্স্__সুতিকাক্ষেপ ; 
কৃমিআক্ষেপ ইত্যাদি ।-_-আমরা ইতিপূর্বে মৃগী এবং ধনুটক্কার 

প্রভৃতি রোগে ম্নিকুজাব্ল থে প্রকৃতির আক্ষেপ এবং তদানুসঙ্গিক 

লক্ষণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি কুমিরোগ, জবর, সুতিকাবস্থ৷ কিন্ব। 

অন্য থে কোন কারণে কি অবস্থায় উপরি উত্তরূপ আক্ষেপাদি উপস্থিত 

হইলে নিন? দ্বারা তাহাতে উপকার প্রত্যাশ। করা যায়। 

ত্বকরোগ-_অর্বব,দরোগ--এপিথিলিয়মা |-_এপিথিলি- 
মুমাক্যান্সার না মারাত্মক কক্টরোগের অর্ধ,দ মধুর গ্যায় বর্ণবিশিষ্ট 

মামড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে স্নিকুুউা1! আরোগ্য করিতে পারে। 

ফলতঃ ডাং ফ্যারিংটন ছুইটি এই প্রকারের ক্যান্সাররোগ প্রকৃত পক্ষেই 
ইহা দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 

মুখের চতুঃপার্খের উদ্ভেদ নধুর স্টায় হরিদ্রাভ মামড়িতে পরিণত 
5ওয়ায় তাহার সহিত শ্মশ্রু ভুড়িয়। যাইলে চ্নিলুু্উা। তাহা! দর 

করিতে সমর্থ । 

৯। হাইডুকটাইল এসিয়াটিকা ( চ1)৭7০০01510. )। 

, শ্ভলন্দীয্ ওউমঞ্র 4 আর্স, সিলিক, লাইক । 

সাঁব্ান্রপ। জিলভ্রা 1 হাইড্রুকটাইল ত্বকে অতীব গুরুতর 

ক্রিয়! প্রকাশ করিয়। বিশেষত! লাভ করিয়াছে। ইহা ত্বকে নানাপ্রকার 

কুষ্ঠ, মহ্াব্যাধি বা লেপ্রসি, লুপাঁম নামক কঠিন ক্ষত এবং অন্তান্ত গুরুতর 

রোগের শ্ঠায় উদ্ভেদাদি লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। 

ইহার রোগে রোগীর অত্যন্ত মানসিক অবসাদ ও বিষগ্রতা জন্মে। যেন 

একট! সম্পূর্ণ নিরৎসাহ ও অবসন্নতার ভাব উপস্থিত হয়। রোগী ক্রান্ত 

বোধ করে এবং তাহার পেশীমগ্ডলীতে দ্ৃষ্টভাব জন্মে। 



২৩৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈবজ্য-বিজ্ঞান । 

লক্ষণ ।' 

মুত্রযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্ড্রিয ।-_মৃত্রস্কালীর গ্রীবার উত্তেজনা; 

জরাষুর গ্রীব1 লোহিতবর্ণ হইলে তাহাতে তাপ এবং যোনিতে চুলকন| হয়। 

বক 1বিসর্পবৎ লোহিতবর্ণ। প্রায় সম্পূর্ণ চক্রাকার ত্বককলঙ্কের 

শন্যুক্ত পার্খ কিঞিৎ উন্নত থাকে । উভয় ভজ্ঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঈষৎ 

গীতবর্ণ স্থানে এবং মুখে গীড়কা জন্মে। বক্ষে পুয়গুটিকা। ভিন্ন ভিন্ন 

শরীর স্থানে চিমটি কাটার হ্যায় অনুভূতি । অনেক স্থানে অগহনীয় 

চুলকনা | প্রচুর ঘর্ম। 

চিকিৎসা । 

লেপ্রদি বা মহাব্যাধি ; টুবার্ক,লার বা গুটিকাসংস্থব্ট 
লেপ্রমি বা কুষ্ঠরোগ ; গো; লুপান একৃজুডেনস বা 
মারাত্মক ক্ষত বিশেষ ; পুরাতন কাউর গ্রত্ৃতি নানা প্রকার 
ত্বকরোগ এবং উপত্বকের বিবৃদ্ধি 'ও ঘনীভূত অবস্থা 

প্রভৃতি ভ্াইডডুকুউীইভল দ্বারা আরোগা হইয়াছে। ফলতঃ 

উপত্বকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা এবং তাহার স্থলনই 
ইহার গ্রদর্শক। 

আমি কোন পরিবারস্থ ঢইটি ভ্রাতার টিউবার্ক,লার লেপ্রপি রোগের 

চিকিৎসা করি। জ্যেষ্ঠকে এনক্কীপ্ডিস্সীন্ম প্রয়োগ করিয়া- 
ছিলাম। তাহাতে তাহার কোন ফল হয় না। অবশেষে তাহার ক্ষয় 

কাঁসিতে মৃত্যু ঘটে । কনিষ্টের শরীরের নান! স্থানে ক্ষত হইয়াছিল এবং 

হস্তাস্কুলিতেও ক্ষত ও তাহার বক্রতা জন্মিয্াছিল। হাউন্ড্র- 
ক্রাউন ৩* প্রয়োগে উক্ত বক্রতা ব্যতীত তাহার সম্পূর্ণ গাত্রে- 

রই ক্ষত আরোগ্য হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দিত ও সুস্থবোধ করিয়া- 
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ছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাহার হঠাৎ মৃত্যু হয়, মৃত্টার কারণ 

জান! যায় নাই এবং কেহই তাহা 'বুঝিতে পারে নাই । অগ্ত একটি প্রায় ৪৫ 

বসর বয়স্ক রোগীর সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ মুখ, কর্ণাদদ এবং 

জজ্ঘ! ও পদের ত্বক কর্কশ, স্থল ও বিদারণযুক্ত হইয়াছিল। তাহ! 
হইতে কিঞ্িৎ উপত্বকের ও জ্বলন হইত । জজ্বা ও পদে শোথবৎ স্ফীতি 

ছিল। হ্উ্ড্রকউ।উলেলল্র প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য 

লাভ করিয়াছেন। একটি ভদ্রলোকের প্রতি অমাবন্তা ও পূণিমাতে জর 

হইত ও তাহার কোরন্দ বা ক্ষটাল টিউমারের লক্ষণ দষ্ট হইয়াছিল। 

হাঁউত্ড্রকউ দ্বারা জর বন্ধ এবং উক্ত টিউদারলক্ষণও ন্দিরিত 

হইয়াছিল । ২।৩ টি বেরিধেরির রোগীর পদের স্ফীতি জন্ত আমি ইহার 

প্রয়োগ করায় তাহারা ফল পাইয়াছিলেন। অতএব আমি বিবেচনা 

করি, এই প্রকার রোগে হ্ুউইড্রকউউনেলল্প যথেষ্ট ব্যবহার 

রা উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত। 



লেকচার ৬২ (750ণাাং এ], ) 

লেগুমিনসি জাতিভুক্ত ওষধনিচয়। 

১। ডলিকস্। ২। ফাইজস্রিগ্ম| ৩। মেলি- 
লট|স্। 

১1 ডলিকস্ €(101101)05 1১101716105. ) 

বভলনীজ শহর -ক্যান্কে কা ; চেলি, হিপার সা, রেনাস্ু বা, 

পড, রাপ, সাল্ফ। 

সাপ্রান্রণ্। ক্রিস 1-ডলিকস্ যক্কৎ আক্রমণ করে এবং তাহার 

কলম্বরূপ স্টাবা ব৷ জগ্ডিদ্, কোষ্টবদ্ধ এবং শুল্রবর্ণ ঝিষ্ঠ। দৃষ্টিগোচর হয়। 

লক্ষণ । 

লুাক্সু 1 রসবিদ্ধিকাধুক্ত বিসপিক1 রোগান্তে ্ানুশল। 
চকু 1--গীতাভ চক্ষু । | 

সবল /- দন্তোদগম অথবা অন্তঃসত্থাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ | শিত্র- 

বর্ণ বিষ্টা। 

শ্বাস অন্ত্ £- রজনীতে শয়ন করিলে কাদি হয় । 
সবক 1 দ্রষ্টব্য কোন উচ্ছেদ ব্যতীতই সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড চুল- 

কনা। অঙ্গে ও বাহুতে শুষ্ক, বিদপিকাবৎ চুল কন! । 

চিকিৎসা । 

চক্ভালকগিম্স লোগ-আআসান্ষ্েপ 2 ভ্ভ /-ডাং ফ্যারিং 

টন বণিয়্াছেন যে প্দস্তোদ্গমকালে জর হইলে প্রথমে একমাহ। এক 
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স্মাউট্ি প্রয়োগের পরে শু লিলন্কস্ন বাবস্থা করা উচিত; যে স্থলে 

এইরূপ সাবধানতার অবলম্বন কর! না হইয়াছে তথায়ই পরে সর্ববাঙীণ 

আক্ষেপ হইয়াছে”। ক্রুম্িনহসু আ্ষেত্পিওও ইহা ফলপ্রদ । 
লযন্লী লা ভ্কব্ওস্্ 4 ন্তাবারোগে শুত্রণর্ণ মলত্যাগ হইলে 

এবং গাত্রে কঠিন চুলকন| জমসিলে ডনিলন্কস্্ উপকারী । 

রসবিন্বিকাবুক্ত বিসপিকা বা হাপিস্ জঙ্টার।-__ 
এ রোগে চুলকনা, জানা! এবং জ্বালাযুক্ত চনচনি থাকিলে ডক্নিস্ন্ 
প্রযোজ্য। রোগাবপানে যে স্নাযুণুল জন্মে তাহাও হহাদ্বারা আরোগা 

হইয়া থাকে । 

২। ফাইজট্রিগ্ম! (117550951101079 1301)610099012 )। 

ভস্পচ্জ 1- বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ; শ্রম করিলে; মানসিক 

কার্যে । 

বঞপম্শঙ্ম 4 _মুক্ত বাযুতে এবং ভ্রমণে; চক্ষু মুদ্রিত করিলে 

নিরুপদ্রব শাস্তির অবস্থ।য় থাকিলে ; উঞ্ণ গৃহে বাম করিলে; ক্যাম্ফরের 

ত্রাণ লইলে ; আগ্রিক। সেবনে । 

ভুজন্বীজ উগ্র /-এগারি, এট্রপিয়াম, জেল্স্,জাব, নাকস্ ভ, 

ওপিয়াম্, ই্্যাম, টেবেকা। 

সাপ্রাল্র ভ্রিজজা 1-ফাইজষ্টিগ্ম! মেরুমজ্জ|! আক্রমণ করায় 

শরীর সাধারণের পক্ষাঘাত হয় এবং অনুভব শক্তির অভাব ঘটে। শ্বাপ- 

ক্রিয়ার পক্ষাঘাত অথবা জৎক্রিয়োত্তেজক হৃৎস্সারুগ্রন্থির পক্ষাঘাত 

ব্শতঃ হৃৎপিগুক্রিয়ার হাস-মৃত্যুর কারণ হয়; জীবনের শেষদীমা 
পর্যন্ত স্পর্শীগ্তভূতি এবং জ্ঞানশক্তি অক্ষুপ্ণ থাকিয়া যায়। ইহ! 

প্রথমে ক্ষুদ্রতর রক্তবহানাড়ীর সন্কোচন এবং পরে প্রসারণ উৎপন্ন 
করে। সেবন করাই হউক অথবা চন্ষুতে বহিঃপ্রয়োগই হউক ইহ! 



২৪০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

উপতারাপেণীর আক্ষেপ উৎপন্ন করিলে ক্ষুদ্র ও ঘন ঘন ঝাঁকি 

কিম্বা আনর্ভন হওয়ায় কাণীনিক1 সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । উপরি- 

উক্ত কারণ বশতঃই ইহার ক্রিায় চক্ষুর দূর ও নিকট দৃষ্টিবিষয়ক ক্রিয়! 

সামঞ্জস্তের বিশৃঙ্খলা ঘটে। গতিদন্নামুসীমার পক্ষাঘাত বশতঃ স্থানিক 

উত্তেজনায় পেশীস্ুত্রের অবিশ্রান্ত আনর্তন হয়। উপরিউক্ত কারণেই 
'অনৈচ্ছিক পেশীর (11591011815 [015019১ ) ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপিক 

অবস্থ। ভওয়ায় পুনঃ পুনঃ মু্শ্বাব বমন এবং বিরেচন হইতে থাকে 

এবং অন্তরে পাকলাগায় তাহা গিট বন্ধ হয়। ইহাতে সর্বপ্রকার 

আাবেরই কিঞ্িং বৃদ্ধি ভইলেও চক্ষুঙজল এবং মুখলালার বুদ্ধিই 
বিশ্ষতা লাভ করে। চক্ষুতেই ফাইজট্রিগ্মার ক্রিয়৷ প্রাধান্ত লাভ 

করিয়াছে । কণীনিকার স'ঙ্কাচন ও ঢৃষ্টির উপযোগী পেশীক্রিয়ার 

সামঞ্জস্তের বিশৃজ্ঘল! হয় এবং কাণীনিকার স্থায়ী সংকোচন ইহাতে ও 
ওপিয়ামে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 

লক্ষণ । 

ন্ম 1-অসাধারণ মানসিক ক্রিয়োত্তেজনা। একাগ্রতার অন্ভাবে 

চিন্ত! কর! কঠিন। আবগ্তকের অধিক বস্তু গৃহে থাকে, কিন্তু কিছুই 
ঠিক মত থাকে না, রোগী অনবরত তাহার গণন। করে। 

ম্ডল্ক /- মস্তকের ধিশ্জ্খলভাব ; শিরোধূর্ণন । মস্তকের অব- 

সন্নতা, গুরুত্ব, নির্বেধের স্তায় ভাব। মস্তকে রক্ত ধাবিত হয়। 

লু্বাস্সু 4 অত্যন্ত ক্লান্তি এবং অবসন্নতার অনুভূতি; ুর্ব্বলত! | 

আক্ষেপিক আনর্ভন, সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড কম্প, পেশীমণ্ডলীর অত্যন্ত 

বলক্ষয়। শীতল জলের ভয়ে রোগী ম্নান করে না। সম্পূর্ণ শরীরেই 

ঠাণ্ডা লাগার স্তাপ় আডষ্টতা ও টাটানি। শরীরের নানাস্থানে কঠিন ও 
তীক্ষ বেদন।। 



ফাইভজষ্টিগ্ম!। ৰ ২৪১ 

সুশখমএওভন 4 মুখ পাওুর) মুখে শোণিতাভ1। মুখের দক্ষিণ 

পার্থে শ্নাধুশূল। মুখপার্থে সংকুচিতবোধ | 

ল্জু 4 প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম চক্ষুর গ্রাদাহ; চক্ষুর শুভ্র বিশ্লি 

শুষ্ক, লাল এবং স্ফীত ; চক্ষুগোলকে বেদন। ও জ্বাপাযুক্ত চনচনি ; চক্ষুপত্র 

ক্ষতঘুক্ত বোধ। চক্ষতে তীরবেধবৎ তীক্ষ, বেদনা, আকৃষ্টতা ও 

মোচডানিবৎ অনুভূতি । চক্ষু পাশাপাশি ভাবে চালনা করিলে টাটায় 

ও বেদনা করে। বোধ হয় যেন চক্ষুর ইন্টার্ণাল রেক্টাসপেশী ঠিকভাবে 
কাধ্য না করায় উভয় চক্ষুর অক্ষরেখার সামগ্রস্ত থাকিতেছে না) জলা 

জঙ্গ চক্ষুতে দুর্বলত। বোধ। দুষ্ট বাধাপ্রাপ্ত ও ঘোর. চক্ষুপরি জাল জাগ 

ভাব? দৃষ্ট বস্তনিচয় পরম্পর মিশিয়া যায়; অবশেষে চক্ষু? উপরিভাগে ও 

উভয় চক্ষুর বাবধান স্থানে মুদু বেদনা | চক্ষুন্থুথে শুভ্র ও কাল কীটবৎ 

পদার্থের পৃষ্টি। অক্ষিকোটরের পশ্চাৎ অংশের কনকনানি পশ্চাতে 

মন্তিক্ষে বিস্তৃত হয় এবং পাঠ কালে তাহার বুদ্ধি তইয়। বিবমিষা উৎপন্ন 

করে। চক্ষুপত্র ভারি বোধ করায় রোগী তাহ। উত্তোলন কর! মহা করিতে 

পারে না। চক্ষুপত্রের আনর্তন। কণীনিকার সংকোচন। চক্ষুর 

'মালোকাসভিষ্ণতা'। চক্ষুর ক্রিয়োপযোগিতাঁর ব্যতিক্রম ; দূরের বস্ত 

নিকটে দৃষ্টি তয়। দৃষ্টির অন্থভাবিক তেজস্বিত। ১ দ্বিতদৃষ্টি) দৃষ্টি মণিন এবং 

অপগিফার, ধুত্রাকার, অস্বচ্ছ ও কোয়াসাবৃ্ত | 

চিকিৎসা । 

স্প্পাউন্ল্টাঁভল ইন্লিতেস্্প। লা কুউতেলেদল্লা 4 হ্কীউই- 
জ্কভ্ডিগচ্মাত্ে স্পাইন্তাল ইরিটেষণের সম্পূর্ণ আদর্শ লক্ষণ 

দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার লক্ষণে মেরুদণ্ডের জাল] ও চিড়িক মার! থাকে ) 

প্রত্যেক মেরুমজ্জে্র ম্নাযুই উত্তেজিত হওয়ার হ্যায় বোধ; 

হস্ত ও পদের অসাড়তা; খল্লীবং বেদনা; পৃষ্ঠের পেশীনিচয় 

১৬ 



২৪২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

অনমনীয় ও কশেরুকা মধ্যবর্তী স্থান চাপিত হইলে স্াল্ম্কাক্জেজ 

রোগের ন্যায় বেদনা! । অনেক সময়ে নিদ্রাকর্ষণ হইলে হস্ত ও পদাদিতে 

হঠাৎ ঝাকি। 

৫খক্ব্িড্ডিস্সন্ন _মেরুদণ্ডে বেদন। থাকার আঘাত লাগিবার ভয়ে 

রোগী কাত হাবে খাসতে বাধা । 

এল ক্র লা ভিটেলাস্/- ক্রাইভ্কিপু লাল ধন্ট- 

্টঙ্কার রোগে অগ্ুভূতিদ নাধু উদ্ভেজনা প্রবণ গাকায় আগন্ধক উত্ডেজনার 

প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়ায় আক্ষেপ উপস্থিত হয়; মেরুদণ্ড ও পদের কাঠিগ্ত জন্মে, 

এবং কণীনিক1 পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত ও সংকুচিত হইতে থাকে । বণিত 

লক্ষণনিচয়ই ইহার প্রদশক বণিয়। অনুমিত হয়| ইভা বাতাত হনুস্ত স্তাদি 

নানাধিক সাধারণ ক্ষণ ধর্তমান থাকে । 

চক্ষুতল্রাগ /-ক্রাইভকভিগু্ স্যার চক্ষুলক্ষণ বিষয়ে উপরে 

যাহ! লিখিত হহয়াছে তাহাতে বোধগমা ভইবে বে, হত যন্থগত ও ক্রিয়াগত 

নানা প্রকার চক্ষুরোগ মারোগ্য করিতে পারে। কাষাক্ষেত্রেও ন্বিকউনুল্তি 

নিবল্মছুট্টি আক্রকুন্ি, নিলিলস্সান্লিসেম্ীল্র আতকে, 
ভসজ্ডাল্রাক্র নান্াও্কাল্র বিকাল এবং চক্ষুণ হ্াল- 

কতক বা কুপিআাল্র প্রচ্কাহ্» ক্ষত ও আব্চ্ছভ। 

প্রতি ইহা যে আরোগা অথবা! উপশম করিয়াছে তাহার খিবরণ প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। উপতারার সংকোচন জন্মাইবার প্রভূত ক্ষমতা থাকায় কণিয়। 

সহ সংঘুক্তত! ছিন্ন করিতে ব্যবহার সফল হ্ইয়াছে। 

৩। মেলিলোটাস্ ( 1161110003 0070178]15 )। 

উস্পচস্ 1_-মগত প্রায় ঝটকাগম কালে ; পরিবর্তনশীল বাধুতে ; 
বর্ষণঘুক্ত দিবসে । 

শঞপম্পচ্ম £- যুক্ত বারুমধ্যে ) ভ্রমণে ; শরীরাবস্থাপনের পরিবর্তনে | 



মেলিলোটাস্। ২৪৩ 

ভুলন্ীল্স শর ৫ এমিল নাই, এন্টি জু, বেল্, ক্যাক্টাস্, গ্লন, 
'ফেরাম্, স্তান্কুই । 

সাপ্রাল্রপ ভ্তিক্সা /_মেলিলোটাস্ স্নাযুমণগ্ডলে ক্রিয়া! প্রকাশ 
দ্বারা শোণিতযন্ধের উত্তেজন! উপাস্থৃত করে । তাঁহার ফলম্বরূপ মস্তিষবের 

রক্তাধিকা, মুখর রক্তিণ, তাক্ষ শিরঃশূল এবং কখন কথন নাসিক] হইতে 

'রক্তআ্রাব পরীস্ত হয়। হার ক্রিয়াৰাজ “কুমেরিণ” বিষ মাত্রায় সেবন 

করিলে বিবমিবা, শিরোঘৃণন, বমন, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলভাব এবং 

তাক্ষ বেদনা প্রভৃতি ঘন্্ণা উৎপন্ন হয়। ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত 

করায় হন্ত পদাদি শীতল হইয়। যায়। 

লক্ষণ । 

2মন্ন 1 রোগা কোপনস্বভাব, অধৈর্য্য, অসন্থ্ট এবং দোষান্তসন্ধিৎমু। 
রোগী অলস, কোন বিষয়ে মনঃ,ংযোগ করিতে অপারগ, বুদ্ধিহীন এবং 

উদ্বাসীন। রোগী অধায়ন করিতে অশক্ত, কিছুই মনে রাখিতে পারে 

না) লিখিতে কথ! বা অক্ষর পড়িয়! যায়। 

সত পরীর চাণনায় শিরোধূর্ণন। মস্তিষ্কে আন্দৌলিতবৎ 
অন্থভূতি ও ক্লান্ত ভাবের বেদনা । নামিক! হইতে রক্তত্রাবে 

শিরঃশুলের উপশম । শিরঃশুল হওয়ায় মুখের রক্তিম ও চক্ষুর রক্ত- 

পূর্ণতা জন্মে এবং অবশেষে নাপিকা হইতে রক্তক্াব হইণে তাহার 
উপশম হয়। নাপিক! হইতে রক্তত্রাব অথবা খতুত্রাব হইলে বমনযুক্ত 

শিরঃশুলের হ্াস। সায়য়িক স্নাুবিক শিরঃশ্ল প্রতি সপ্তাহে অথব! প্রতি 

চতুর্থ সপ্তাহে একবার করিয়৷ হয় এবং শীত খতুতে সংখ্যায় অধিকতর 

দেখ! যায়। প্রবল রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কের গুরুত্ব, পূর্ণতা এবং 
দপ্রপানি জন্মিলে বোধ হয় যেন নাসিকা, চক্ষু এবং কর্ণের মধা দিয়া 

প্রবলবেগে রক্ত ছুটির বাহির হইবে, তাহার সহিত শিরো ঘূর্ণন প্রযুক্ত 
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বিবমিষার শরীর চালনায় বৃদ্ধি হর়। ললাট প্রদেশে দপ্দপানি শিরঃশুল 

হওয়ার পুর্বেবে অতান্ত ভর্ববলত! জন্মে এবং তীক্ষ শিরঃশৃল হওয়ার পুর্বে 

মুখের তাপ ও রক্তিম এবং জ্বরভাব উৎপন্ন হয়। পুব্বাহ্ ৯টা হইতে 

অপরাহু পর্যন্ত দক্ষিণ ললাটের উন্নত স্থানে দপ্দপানি শিরঃশুল। 

স্বানিন্কা। ৫--নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তআব হইলে 

সাধারণ রোগের উপশম হয় । 

স্রাস্নমন্্র 1-বক্ষের পূর্ণতা নিবন্ধন কাপসি। কাসিলে উজ্জল রক্ত 

উঠে। শ্বাসরোধবৎ বোধ, রোগী যথেষ্ট বায়ু গ্রহণে অক্ষম বক্ষোপরি 

গুরুত্বানুভৃতিবশতঃ শ্বাসকষ্ট; বক্ষে ও নস্তকে পূর্ণতা। বক্ষে গ্রবল রক্ত!ধিকা | 

চিকিৎস!। 
স্পিল্ু্স্ণুল লা তহত্ডেন্ক /-শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশুলে ০সমনিল- 

তেলোউরীসেন্্র দ্বার অনেকেই বিশেষ ফললাভ করিয়/ছেন। শিরঃশুলে 
রোগী বোধ করে যেন ললাট বিদীর্ণ হওয়ায় মস্তিষ্ক বাহির তইয়। যাইবে, 

শিরঃশূলের তাক্ষতা এবং দপদপানিতে রোগী প্রায় উন্মন্তবৎ হয়, চক্ষু 

শোণিতপুর্ণ থাকে এবং শিরঃশৃন প্রত্যেক দিন অপরাহ্রে পুনরাবর্তন করে। 

কখন কথন নাদিক? ভইতে শোণিতআব ভইলে শিরঃশুল উপশম পায়। 

ইহাতে মস্তি্ধে সিলিলিক্ুপাল স্টার আন্দোলিতবৎ অনুভূতি 
বর্তমান থাকে । 

ক্রাজ্ন্নিলা-_রসবাতগ্রস্ত রোগীদিগের মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার স্াঁ 

অন্ুভৃতিযুক্ত শিরঃশুল। 

এল্োল্যাদি5 ভিত্ভোল্মাদিও আস্স্ুসেল শ্রদ্কীহ, 

স্পিওল দুক্ভোদগিল নিক আক্কেল এবং সুভিক্া" 

ক্ক্ষেলী প্রভৃতি রোগ ও অবস্থাবিশেষে 2মনিনিলোৌউ্রাস্স দ্বারা আরোগ্য 

হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়। যায় । 



লেক্চার ৬৩ 04207707২5 1স]])। 

আ্রফুলেরিয়েমি জাতিভূক্ত ওঘধনিচয়ু। 

১। গুফেসিয় | ২। গ্রাাটিয়ল]। 
৩। ভার্বেস্কাম্। ৪। লেপ্টেণ্1। 

১। যুফেসিয়া। 

(1501017017515 09070118115 ) 1 

উস্পচ্হ্ম | প্রাতঃকালে ; গৃহমধ্যে ; সন্ধ্যাকালে। 

শঞপম্পচ্ম 1- শবাত্যাগ করিলে ; আহারে ; কাফি পানে। 

স্ন্জক্ 1- যুফেসিয়ার কার্ধ্য প্রতিষেধক-_ক্যান্ফ, পাল্স্। 

ক্ুকলন্ীীজ শক্এ্র £--একন, আর্জে নাই, আর্স, সেপা, কনায়, 

হিপার সা, কেলি,বাই, মার্ক কর. নাকৃস্ ভ, পান্স্ ফস্, সাল্ফু। 

সাবা ভ্রিজা 1 গ্স্থিল স্সামুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা রুফ্রেসিয়। 

শরীরস্থ প্রায় সম্পূর্ণ শ্রৈম্সিক বিল্লিতে, বিশেষতঃ চক্ষু, চক্ষুপুট এবং 

শ্বাসযন্ধ পথের উদ্ধা"শের শ্শৈম্মিক বিল্লিতে, যে প্রতিশ্ঠায়িক প্রদাহ 

(07107111091 11207701707 01910) উৎপন্ন করে, তাহ ইন য়েঞজা রোগের 

তুলা); এবং তাহাতে যে অত্যধিক, জলবৎ আরাব হয় তাহা! এই ওষধের 

'বিশেষ লক্ষণ বণিয়া গণ্য । 

লক্ষণ । 

সত্ব /_-মন্তকে বিশুঙ্খলভাব এবং স্বৃষ্টবৎ বেদনা । ললাটে 

মৃছ শিরঃশুল। 
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চল্ষু ৮--চক্ষুতে জাল! ও চক্ষু হইতে জলমআ্রাব। চক্ষুতে চাপ সহ 

জলআাব। চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ জাল] ও কাম্ড়ানি, এবং তাহা হইতে 

ক্রাবস্ভান্নি দখল ভ্ুলেন্ল ত্োভি লহ 4 চক্ষৃতে 
চুলকণ। ও জ্বাল হওয়ায় রোগী বারস্থার চক্ষু মিটি মিটি কতিতে ও ধৌত 

করিতে বাধা । চল্প্রুপ্টুট্েল ক্িন্নাীক হন্তিসী5 জরা 

ওল স্ক্রীভিড / আাভ্রল্সাল্র ছল্্ু হি নিট কল্রিলাল্ 

ওসন্বন্তি  চক্ষুপত্র স্পশাসতিষণ ও স্ফীত । চক্ষু হইতে প্রভূত জলআব 

হওয়ার দুটির প্রায় সম্পৃণ ব্যাঘাত জন্মে । সন্ধ্যাকালে পর্দার মধ্য দিয়া দেখার 

যায় অস্প্ট ঢুষ্টি। বোধ যেন চক্ষুর কাল ক্ষেত্র বা কণিযা শ্লোক্সা- 
বৃত আছে এবং তাহাতে রোগীর দৃষ্টিমালিন্য উৎপন্ন হওয়ায় 
সে বারন্বার চক্ষুমরদ্রত করিতে ও চক্ষু পত্রে পত্রে চাপিতে 
বাধ্য হয় । অত্যধিক আলোকাতঙ্ক। কণিয়ায় কলঙ্ক. রসবিষ্বিক! 

এবং ক্ষত। চক্ষুর উপরিভাগে একগাছি কেশ ঝুলিতেছে বণিয়া 

বোধ হওয়ায় তাত! পুছিয়! ফেলিবার আবধ্গ্যকতা জন্মে । 

নাসিক ।-_নাসিক হইতে এচুর ও স্সিপ্ধ সন্দিআব 
কালে চক্ষু হইতে বিদাহী জলআ্রীব হয় এবং আলোকে বিদ্বেষ 
জন্মে, সকলই সন্ধাকালে ও রজনীতে বদ্ধিত হয়। শৈতাসংস্পর্শ অথবা 

কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতীতই প্রচণ্ড হাচির উত্তেনা জন্মে। প্রাতঃকালে 

প্রচুর সদ্দিত্া এবং অত্যন্ত কাগি হইলে গয়ার নিষ্ট(ত হয়। 

স্নান অন্দর (সর্দি জন্য প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। প্রাতঃকাঁলে 

গাত্রোথান করিলে কাসি হওয়ায় অনেক শ্রেম্স। উঠে। উচ্ছা কল্লিহা 

খ্যাক্ত খা ক্লাস্িলেন ওচুল্ল শিন্সা নিজ্যুত হজম 4 
্টার্ণাম অস্থির অধোভাগের বা সম্মুখ বক্ষের নিয়ে চাপবৎ বেদন! হইলে 

বক্ষের স্থানে স্থানে খোঁচ৷ লাগার স্তায় ক্ষণস্থায়ী বেদন!। 



ইউফ্রেসিয়া । ২৪৭ 

জীভ্কম্মন্মেত্জিলস 1-_আর্ততবাভাব হইলে চক্ষুপদাহ ও নাসি- 

কার ক্ষত থাকে । বেদনাযুক্ত এ্রংক্ুত্লীল এক চ্বণ্উ। সভ্ঞ 

তু ভ্হ্র হ খতভ্রাবের সময় অনিয়মিত। স্ত্রীজঙ্গে শ্রেম্াগুটিকা 
বা কণ্ডিনমেটা জন্মে। 

আর্ক /- ত্বকে চম্মকীল (৬715) জন্মে। 

চিকিৎসা । 

চক্ষুরোগ-_ঘোজ কৰিল্লি প্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস ; 
গগুমালীর চক্ষুপ্রদাহ ; অক্ষিপুটপ্রদাহ বা ব্রেফারাই- 

টিস্; দানাবুক্ত ব| গ্রাণুলার চক্ষুপুটপ্রদ্াহ ; চক্ষুপুট- 
পতন বা টসিস্) আইরাইটিস্ বা চক্ষুতারা প্রদাহ ।__ 
আঘাতজ এবং গঞুমালীয় চক্ষুপ্রদাহে নিয়পিখিত লক্ষণের বর্তমানতায় 

হু্জেজ্িক্গা প্রধক্ত ভইয়া থাকে £চক্ষুর কালক্ষেত্রে বা 

কণিয়োপরি অথবা তৎসন্নিচিত স্থানে অতি ক্ষুদ্রায়তন রসবিষ্বি কানিচয় 

জন্মে) চক্ষুর আব তীব্র ও প্রর়াকার থাকে এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব উৎপন্ন 

হওয়ায় বোধ হয় যেন সাত শ্রেম্া পর্দাকারে কণিয়ার উপরিভাগে 

পতিত হইয়াছে । চম্ফ্ু গ্ুুভ্িলেন হালা সিভি নিিকি 

নুল্লিেল স্প ছুক্িল ভ*ম্পম হ্যা আুস্ষেসজ্খান্তর 
প্রদর্শক । পাঠ করিলেও চক্ষু বেদনা করে। 

ইহার চক্ষুপুটপ্রদাহে চক্ষুপুট, বিশেষতঃ তাহার অভান্তর প্রদেশ 

লোহিত বর্ণণ রক্তপুর্ণ এবং স্ফীত ও কালচে লোহিত থাকে, 

তাহাতে ক্ষত জন্মিতে পারে এবং তাহা হইতে ঘন ও বিদাহী শ্রাব 

ভওয়ায় গণ্ডদেশ হাজিয়৷ যায়; আলোকাতঙ্ক উৎপন্ন হইলে রোগীর 

পক্ষে সুর্যযালোকাপেক্ষ।' কৃত্রিম আলোক অধিকতর অসহনীয় হয়। 
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চ্তাম্হুত্ত লা গ্র্যান্মুলাল্ গ্ুক্ীভ্িন্ন চম্পুজীদ্গাহ তরুণ- 

ভাব ধারণ করিলে ইহ! তাহ! নিবারণ করিতে সক্ষম । 

ত্লিত্নভডী- কৃত্রিম আলোকে অনহিষুও। 

এ্রক্ু-্বীউডে স্র্যালোক সহা করিতে পারে না । 

ভিল্ীত্লোউ-ইহার চক্ষুপুট প্রদাহে উঞ্ণ জলক্রাব হয়। 

রলবাঠিক ধাতুগ্রস্ত রোগীর শৈতাসংস্পর্শ চল্ুপ্টুকী স্ভভন্ন বা 

উিস্িস্জোতে আাঙ্ এবং ডিল স্তায় আ্ুক্দেসিজাও 
ফলপ্রর্দ। তৃতায় নারুযুগ্ের পক্ষাঘাত হার রোগের কারণ রূপে 

বর্তমান থাকে । 

কুক্কমন্িক্সা ও টিক্কা আঘাত্জ কঞ্জা'টভাইটিন্ রোগের 
ভিলা মুখা ওষধ হইলেও আজাব যদি ব্দাভী থাকে এবং 
চক্ষুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রপবিশ্বিক1 জন্মে, সে স্থলে কক্ষে সিক্সাই উপযুক্ত 
বলিয়৷ পিঝেচিত। 

আইইক্রাউন্স্্ লা শস্পভ্ঞান্লৌম্বত্লোলী রসবাচ্োতপন্ন 
হইলে স্ুক্কে লিজ তাহার ওষধ। আণোকে উপভারার প্রতিক্রিয়া 

হয় না এবং প্রদাহোৎপন্ন আব মিশ্রিত ভওয়ায় একুয়ানহি মার (চক্ষু 

মধ্স্থ স্রচ্ছ জলভাগ ) সমল হইয়। যায়। চক্ষু ভ্তে তীব জল্আব এব* 

হাতে জানাযুজ ও সুচি এবং তীরবেধার স্তায় বেদনা থাকে । 

বসি সপ্দি লা কন্সাইভলা /-জ্যুক্কে সিন্জান্র 
সর্দিতে নাসিক এবং শ্বাসযন্ত্েরে উদ্ধা ভাগের শ্রৈম্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত 

হয়। সদ্দিংরাগে ইহার লান্িক্কাজ্র। নব সম্পুর্ণ লিগ ও উগ্রতাহীন, 
কিন্তু তাহার কমা ন্নুনভিক্ক ল্পুভ্ুলত্্রা্ন অত্যন্ত ভীব্রর 
ও৪ হাভ্কাক্রল্র £ ৫সঙাল্ শ্তায় ইহাতেও নাদিক! ও চক্ষু হইতে 

প্রচুর জলআ্রাব হয়, কিন্ত ০-ম্পাল্ল নাসিক্কা্রা্র ভীক্র ও 
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চুন দিন্গ্থদ গুণবিশিষ্ট । ইহার চক্ষুজলে গণডস্থল সর্বদা পিক্ত 
থাকে ও হাজিয়া যায়। ভামরোগের পুর্রের নাপিকা সন্দিতে হামের 

কাসির স্তায় বিশেষ শব্দধুক্ত কাগি উপস্থিত হইলে স্ুষ্তেসিহ্জা তাহার 
উপশন করে । 

সপ্দির জশবৎ শ্রাবে আুহুক্ষলি্থা। ছিলাম ০০5 

এঞ্রলীহ্ম উ্রীহ এবং আআত্ন সহ তুলনীক্ক। 
ন্ুত্ওলিহেেীা লা! ৫শ্লহ্লাত্ুওভী 1-সাইকপসিস্ বা পুয়মেহ 

রোগ প্রঘ্ক্ত মলদ্বারের শ্রেম্মাগুটিক। স্ুজেলিজ্জা আরোগ্য করিয়া 
থাকে । ম্ুহ্কেসিজ কগ্িনমেটা আকারে প্রশস্ত এবং চেপ্টা হইয়া 

ধায়! গুটিকাসনিভিত স্তান সাধারণতঃ আাবসিক্ত থাকে । 

ভাহম লা চিসভ্কল্চ্ 1-ভানরোগে সদ্দি লক্ষণের প্রাধান্ত 

থ|কিলে হ্যুক্ষে সনি প্রযুক্ত তইয়া থাকে । লোচিতবর্ণ ও স্ফীত চক্ষু 

সইতে বিদাহী ও জলবৎ আব শ্লোত বহিয়া পড়ে এবং গলাভাঙ্গা শুষ্ক 

কাসি ৪ তীর দপদপানি শিরঃশুল উদ্ভেদ বহিশিজ্জান্ত হঈলে উপশম 

পায়। চক্ষুর ভাজাকর অআ্রাব ইহাকে এাভিলক্ান্ম ০ঙ্পা হইতে 

প্রভেদিত করে ।  ক্রভ্রিম আলোতে আক্লোকাভহক্হেন্ল 
ল্বন্বি এন্হ সঙ্দিল আভ্রুমন্স আক্রা সত্তেও চল্ষুল্র 
নিশ্পেন কাত শজজ্রল্দ্যেন্র ল্মানভ। হুক 
ম্লিআান্র প্রদর্শক । 

২। গ্র্যাটিবুল। ( উঠা 09070178115) 

ুললীক্স শ-্বপ্র ।- ক্রটন টি, কল্চি, আইরিস, ম্যাগি ক, 
"নেট কা, সাল্ফ এসি. থুজা, ভেরেট এ। 

লামার ভিজা ।- গ্রযাটিয়লা পরিপাকপথের শৈক্সিক ঝবিল্লির 

“বিশেষ উত্তেজন1 বারা বমন এবং বিরেচন উৎপন্ন করে । পরিপাকপথের 
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প্রদাহ উপস্থিত হইলে তাহা বস্তিযন্ত্র পর্যন্ত ধাবিত হয় এবং মৃত্রযন্তরের 
বিশেষ আক্রমণ সংঘটিত হয়। 

লক্ষণ । 

আসম্মাশজ /-খান্ধ বস্ততে দ্বণ! ; উদ্গার। শি চ্মিতিএভ্ড 

ন্বস্ভব্র বমন এবং গলীতির্প ভিজ ওও ভঙ্প ভুল জন্বা- 
আাস্স্নাশ্ব্য আস্মম্ন ॥ বিবমিষ| ভইলে আমাশয়ে শৈত্যানুভীতি জন্মে 

এবং শাহ! জলপূর্ণ বোধ হয়। 

ভদ্র ।--উদ্রে অত্যন্ত ডাক ও গড়গড় শব্ব। উদরে কামড়ানি 

বেদন। এবং অস্বস্তি বোধ । 

ল্ল ও৩ ল্ল্ান্ল 4-মনদ্বারের সকোচন এবং তাহাতে চুলকণা 

কেবল গীতবর্ণ ঈষৎ সবুজাভ জলবশ উদরাময়ের পরে 

মলদ্ার জ্বালা করে। অবস্থান্নরারে বেগে সবুজবর্ণ, বুদ্বুদ্- 

যুক্ত জলব€ মলত্যাগ ; বেদনাহীন মলত্যাগ ) কখন বা ডজ্ভবল 
হরিদ্রো বণ ভালেব বিষ্টাযুক্ত মলতাগান্তে শীতের অনুভূতি এবং 

কখনও বা পাতলা, তরল ও হরিদ্রারর্ণ বিষ্টার উদরাময় তয়। পুতিগন্ধযুক্ত 

আম নির্গত হইলে সবলান্ব এবং মলদ্বারের উত্তেজনা জন্মে। 

জহর /- মৃত্রত্যাগকালে ও পরে মুতরনলীতে জালা । মুত্র 

অত্যল্প এবং ঈষৎ লাল থাকে এবং কিছুকাণ স্থিরভাবে রাখিলে ঘোলা 

হইয়! যার । 

চিকিৎসা । 

উদরাময় ।-_-প্রচুর ঈষৎ গীত জলবৎ মল কলের নল হইতে 

নির্গত হওয়ার শ্তায় প্রবল বেগে নির্গত হষঈলে গ্াযাটিস্মললা তাহার 

ওঁষধ। উষ্ণ হউক বানা হউক, অতিরিক্ত জলপানই ইহার উদর1-. 



গ্র্যাটিয়োলা-_ভার্বেস্কাম্। . ২৫১ 

ময়ের কারণ বলিয়৷ অনুমিত হইয়! থাকে । গ্রীক্মকালেই এই উদরাময়ের 
প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া বায়। ইহা! প্রধানতঃ ভ্রনউন্ম টি ইইক্লেউট 

এবং স্পভ্ভহ্ল সমক্রিয়া উষধ। অনেকের মতে শুদ্কিত্রে স্ীভেল্ 

অন্পক্ভত্ভি ইহার প্রদর্শক | 

৩। ভাব্রেস্কাম (৬6119250017) 111)21)9505. ) 

নন 1-ভার্বেস্কামের কাধ্য প্রতিষেধক-ক্যাম্ফষর। 

কুললন্পীজ্ শউ-ন্র 1 নাকৃস্ ভ, প্্যাটি, ্টেনাম্। 
সাপ্রান্লণ ভ্রিআ। ।--ভাবেস্কাম্ মন্তিষ্-মেরুমজ্জেয় সযুমণ্ডলে 

ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া শরঃশুল এবং মুখমগ্ডলীয় শ্নায়ুশূল উৎপন্ন করে। 

চিকিৎসা কাধ্যে ইহ! সম্পূর্ণ নিদিষ্ট প্রকারের গলাভাঙ্গা ও শুষ্ক কাশি 

বিশেষে প্রদশিত হ্য়। 

লক্ষণ | 

শুক্রানু ।-_শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নধৎ ও স্ুচিবেধব্ বেদনা । 

রোগী অতান্ত গা মোড়ামুড়ী দেয় ও হাই তোলে । আহার করিলে 

অত্যন্ত নিদ্রালুতা জন্মে । সম্পৃণ শরীর শীতল থাকে । 

স্ুখস্বও্ওল্ন | বাম গণ্ডাস্থি ও গণ্ডের অন্তান্ত অস্থিতে প্রচণ্ড, 

অজ্ঞান কর এবং চাপ হওয়ার গায় অথবা আতত ভাবের বেদনার চাপে, 

মুক্ত বানুতে, দমকা বাতাসে, বাযুর তাপের পরিবর্তনে অথবা মুখপেশীর 

চালনায় ব্দ্ধি। চিবুকের ত্বকে, ম্যাসিটার পেশীতে এবং কণ্ঠায় প্রচণ্ড 

আতত বা টান টান ভাব। 

স্রীসম্রু্র ।-_উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কালে স্বরভঙ্গ। সদ্দি হইলে শ্বরভঙ্গ 

ও বক্ষের কষ্ট উপস্থিত হয়। বক্ষে সুচিবেধবং বেদনা । বিশেষতঃ 

সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে গভীর, গলাভাঙ্গ।, শুক অথব! ফাপ! শব্ষের 

কাসি। 
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সুজ লভভ্র ।- পুনঃ পুনঃ প্রচুর মৃত্রস্াব হইবার পরে তাহার পরিমাণ 
সল্প হইয়া যায়। 

চিকিওসা | 

স্বাস্সুস্ণুলল লব! নিশউত্লেল্ভিকসী ।-জাইগম্যাটিক বা গণ্ডের 
অস্থিতে চাপ ও আততবৎ বেদনা চাপে, চর্বণে এবং গীতল বায়ু স.- 

স্পর্শে বদ্ধিত হইলে ভ্ভার্তেহ্কাস্ ফলপ্রদ। বেদনায় বোধ যেন 

আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াপি দ্বারা পেষণ করা হইতেছে) কথা বনিলে 

'ও হাচিলে তাহার বৃদ্ধি য়। 

_্্যাল্মিজআা-শৈতাসংস্পর্শ নিবন্ধন স্সারুশূল উদ্ধচুরালের দন্তনিচয় 
আক্রমণ করিণে ল্ষ্যাল্ন্িিকা উপকারী । বিদীর্ণবৎ বেদনার, ক্লান্তি 

ও মানসিক উত্তেজনায় বুদ্ধি হয় এবং তাহা দক্ষিণ পার্খে অধিক 

থাকে । 

প্রসপ্যাল্জিয়া বা মুখমগ্ডলীয় স্নাযুশূল ।__আক্রান্ 
শরীরাংশ সাড়।সির চাপে ভগ্র হওয়ার গ্তায় বেদনা কগা কহিলে, হাচিলে, 

বাধুর তাপ পরিবর্তনে এবং প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ ৯ট| হইতে ৪ট! পর্মান্ত সদন 

বন্ধিত হইলে ব্ঞান্দবে্ক।ম্্ উপকার করে। 

সানি লা কম্ু.1-স্বরঘন্থ 'ও শ্বাসন্লী বা ট্রেকিয়ার রোগবশনঃ 

কর্কশ, কঠিন, এবং খাাক্ খ্যাক্ শবেের কাসিতে রোগীর স্বর ভঙ্গ 9 
গভীর করুশ স্বর জন্মিলে জ্ভার্দ্রেন্ষ্চাম্থ উপযোগী । ইহার মদ্দিরোগে 

মুখমগ্ডলায় স্নারুশূল জন্মে। 

৪ । লেপ্ট্যাণ্ড 1 (16131917019 ড115110105) 

সান্বান্রণ্ ভ্রিক্সা ।-যন্কৎ এবং অন্্রপথে লেপ্ট্াওার প্রধান 

কাধ্য হওয়ায় ইহা! তাহাদিগের আাবণক্রিগ্নার বুদ্ধি করে। প্রচুর 
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আলকাতরার হ্যায় কাল .এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ মলত্যাগ 
ইনার বিশেষ লঙ্ষণ মধ্যে গণ্য । 

লক্ষণ । 

হন্ন /--যরুতৎরোগ জন্মিলে রোগী নিরৎসাহ ও নিদ্রালু থাকে । 

হত 1-ললাটদেশে অবিশ্রীন্ত, মুছ শিরঃশুল ;) শিরোথূর্ণন ; 

উদরে বেদনা । 

সুহ্খগহ্বক £- প্রাতঃকালে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ লেপযুক্ত । প্রাতঃ- 

কালে বিশেষতা হীন ও তঞ্সীতিকর স্বাদ জন্মে । 

আহা [পিত্ত বমন, ভরিদ্রাভ জিভ্বা, যকৃদ্দেশে তীরব্ধেবৎ 

বেদনা এবং কাল বঝিষ্টা। 

শুদ্কল্লল /-যকৃতের কনকনানি মেরুদণ্ড পধ্যন্ত বিস্তৃত এবং 

পিডকোব প্রদেশে অধিকতর । নাভি দেশে কনকনানি এবং উদরের 

ডাক ও মলতা!গের বেগ. প্রটুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং পুতিগন্ধ মলত্যাগ করিলে 

উপশমিত হয়। প্রাতঃকালে নিষ্কেদরে কষ্টগ্রদ ডাক হইলে ইহার 

বুশষশাধুক্ত মলত্যাগ হয়। 

মল £-ত্রোভ বহিয়। প্রচুর, কাল এবং দুর্গন্ধ মল্ত্যাগ। বিষ্ঠার 

প্রথমাংশ কঠিন, কাণ এবং থানা থানা থাকে, পরে নরম ও থস্থসে 
মল্তাগ হয়। ূ 

ওএদকম্পন্ লক্ষণ) /-ক্ষাল ও ভুগ্গক্ষা লিউ ইহার 
শ্রেষ্ঠতম বিশেষত । 

চাকৎসা | 

অক্ঙুব্োগ /-6লনস্উ্যাণ্ড খল বকৃতরোগে দক্ষিণ 

কুক্ষিদেশে, বিশেষতঃ তাহার পিতৃকোষস্থানে, মু কনকনানি বেদন! 



২৫৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

হয় এবং তাহা যকৃতের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করে। অনেক সময়েই 
ধকৃতের কনকনানি বেদনাকালে তাহাতে টাটানিও থাকে, কখন, বা 
রক্তাধিক্য অধিকতর হইলে যৃতে ও তৎসনিহিত স্থানে জ্বালাযুক্ত কষ্ট 

উপস্থিত হয়। অনেক সমরেই এই জ্বালা ও কষ্ট আমাশয় ও উদর 

পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যকৃতৎরোগের অবন্তাবী উপসর্গ স্বরূপ উপরি- 

উক্ত নিদ্রালুতা ও উৎসাহহীনতা উপস্থিত হয় এবং রোগী কাল ও 

দুরণন্ধি মলত্যাগ করে। ইহা সহরবাসা আলশ্তপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের জন্ত 

'বিশেষ উপযোগী ওউষধ । 

ভদকল্লাম্মজ 4-যকৃৎরোগের আনুসঙ্গিক লঞ্গণ স্বরূপ কাল, 

প্রায় আলকাতরার গ্টায় বিষ্ঠার উদরাময় হইলে হলনস্উ্যাও1 
প্রযোজ্য হয়। ইহার সহিত নাভিদেশে জ্বালা ও অতি যন্ত্রণাপ্রদ উদর 

'শুল থাকে । অবস্থা বিশেষে কর্দিমবর্ণ বিষ্ঠ।, নাভিদেশে জ্বালা এবং 

পিত্তের বমন হইয়া থাকে । জিহবা! হরিদ্রাবর্ণ অথবা অধিকাংশ স্থলে 

কাল লেপযুক্ত হয় কিম্বা তাহার মধ্যাংশ বাহিয়া কৃষ্ণাভ কট এবং 

কাল থাকে । উপরি উক্ত লক্ষণের বর্তমানতায় ইহা ঠ্সজ্জ্রলল এবং 

টাস্ক ফিবারেও প্রযুক্ত হইতে পারে । 



লেকচার ৬৪ (150৭70২ [যড.) 

কনিফেরি জাতীয় ওষধনিচয়। 

১। এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্। ২। এবিস্ নাইগ্রা। 
৩। স্যাবাইনা | 

১] এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্ (4১175 (41180517515 )। 

ভুললন্ীল উজ্প্্ 1 ইন্কু, কপেবা, নাক্স্ ভ, ইপ্নে, টেরিবি। 

আাব্রান্র্প ভরি /- শ্রৈম্মিক ঝিলি, বিশেষতঃ আমাশয়ের 

্রৈম্মিক বিল্লিতে এবিস ক্যানাডেনপিসের ক্রিয়া হওয়ায় তাহার প্রতি- 

শ্টাম়িক অবস্থা জন্মে। 

লক্ষণ । 

আনমমামক্স ৫--মুখের শুতা। আমাশয়োদ্ধ প্রদেশে চর্ববণ- 

বু বেদনা, অতি ক্ষুধার অনুভূতি এবং মুচ্ছার ভাব। 
মাংস, লোনাবস্তু এবং অন্যান্য স্থল খাদ্যে লালসা । 
পরিপাকশক্তি অপেক্ষা আহারের ঝেঁঁক অধিকতর থাকে । অন্ত্রের মোচড় 

হইয়া বিবমিষা। আমাশয় এবং আমাশয়োদ্ধ গ্রদেশে ক্ফীতি ও জালা । 

জীভকত্লেতিক্রষ্স £- চিন্তা হস যেন “জরায়ু কোমল ও দুর্বল” 
'বোধ হইতেছে । জরাযুশরীরোপরি (70105) টাটানি বেদনার চাপে 

উপশম । 

চিক্কিশুজা। 1-_-উপরি লিখিত লক্ষণানুসারে এ নিস্ কলা! 

আসাশক্াতজ্কীর্ন ও তদানুষঙ্গিক জ্বর প্রভৃতি এবং জধাযুত্রংশরোগ 
আরোগ্য করিয়াছে। 



২৫৬ হোমিওপ্যাথিক তৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

২। এবস নাইগ্রা (20155 বা )। 

অুলন্দীস্ ক্বনর /- ব্রা, ক্যাম, ইগ্নে, নাকৃস ভ, ল্যাকৃটিক 
এপি। 

»াএ্রান্্রঞ। ভিজা 1-এবিস নাইগ্রা প্রধানতঃ  আমাশয়ের 

শ্লৈষ্মিক বিল্িতে ক্রিয়া প্রকাশ করায় পরিপাক বিশৃঙ্খলা এবং ততৎফল 
ব্বরাপ অনেক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। 

লক্ষণ । 

ন্ন 1--জঅভ্যন্ড অনস্পীছিত এলহ হিঅশ্রভাগ্রস্ত 

বাত প্রকৃতি খিশিই রোগী চিন্তা কাঁরতে কিম্বা পাঠ করিতে 

অশক্ত। 

জাজ /- অস্বাভাবিক ক্ষুধা এবং রজনীতে নিদ্রাহীনতা।। 

৩্াভগক্াতেল স্ষুল্বাল সম্পূর্ণ অভ্ভাল* কিন্তু অপরাতে 

ও রজনীতে খাগ্গে প্রণন আকাল্গন। স্গুর্শ ক্ভোজ্ন কুল্লিেল 

ত্র হজ্জ আমাশয়ের চতুঃপার্থে অবিশ্রান্ত কষ্টানুভূতী বশতঃ 

বোধ যেন সকলই গিট দ্বাব্না আবদ্ধ আছে ; রোগী ছুব্বল হইলেই তাহার 

বদ্ধি। তল্রাপ্ হল আমাশিজ্েে একটা! অভ্গীনত 

অভিনব কনিন ভিন ল্হিআাজ্ছে £ 

হমলল /1-6ক্কাউ অন্ধ ॥ 

ওদক্পক লল্ষণ। 1-_তল্লাগীলল অন্ুুক্ত্ি ভকম্ছোে 
তন্ন ত্ষোন্ন ভম্পাল্য শস্ভ আভল কল্ায্স আমা 

স্পল্মেল ভ্ুসিএ লীমামস (নক্ষর্েশে ) আ্আউ- 
লাজ ল্রহিস্মাচ্ছে 1 অনেক চিকিৎসকই এ্রল্িস্্ নাভ্্রাল্ 

এই 'প্রদর্শক লক্ষণ প্রম৷ণিত করিয়াছেন। 



এবিস্ নাইগ্রা_ স্তাবাইন! | . ২৫৭ 

িল্কিশু৩লা /-ল্লাগীক্র লুক্ষেন্ ন্িল্লাথিস্ণে জঙ্গীর্ণ? 
অভিডস্নিদ্ধা কুতিল্ম ভিন্ন জশলা এক্ষান্ন কহিন্ন 
জব্য্খ ৪ আটউকাউসা আাক্কান্ল আন্ুুক্ুতভিল্সস্প 
উপরিউক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে এবং আহারাস্তেই আমাশয়ে 

বেদনা উপস্থিত হইলে এ্রন্বিস্ লাই অজীর্ণ রোগে উপকারী । ইহ! 

তামাক ও চ| পান জনিত অজীর্ণ রোগেও ফল প্রদ হয়। 

৩। স্যাবাইনা (10101190705 9919109, ) 

শস্পচ্জ্ 1-_সামান্য শরীর চালনাতে ও উষ্ণ বায়ুতে অথব! 

গুহ প্রবেশে । 

ভস্পম্পন্ম - শীতল, মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে। 

-ন্্ক 4-শ্যাবাইনার কাধ্য প্রতিষেধক-_ক্যাম্ফর, পাল্স্। 

স্তাবাইনা যাার পরে সফলপ্রদ-কগ্ডিলোমেটা এবং সাইকোটিক 

রোগে থুজার পরে । 

নবাম্্যস্ুলল্ষ 1 থুজার | 

ভুলনীক্ শুন্বএ্ব /আণি, বেল্, ক্াক্কে কা, ক্রোকাস্, ককুল্, 

ইপিকা, মিলিফ, পাল্দ্, রাস্, রুটা, সাল্ফ, টিলি। 

সাপ্রাল্রণ ভিলা 4 স্ত্রীজননেক্ত্িয় শ্যাবাইনার প্রধানতম 

কার্ধাক্ষেত্র হইলেও মুহ্যন্ধ এবং আমাশয়-অন্ত্ প্রণালীও ইহ। গভীররূপে 

আক্রমণ করিয়া থাকে । উপরিউক্ত যন্ত্রসাধারণে ইহা অতি প্রখর 

ট্রত্তেজনা উৎপন্ন করায় তাহ! রক্তাধিক্যে এবং প্রদাহে পর্যবসিত হয়; 

এবং ইহার ফলম্বরূপ জরায়ুর রক্তশ্রাব ও গর্ভপাত, মূত্রযন্ব বিকারে 

মত্রকচ্ছ, এবং অস্ত্রের রোগবশতঃ উদ্রাময় ও রক্তভেদ হয়। ইহায় 

ক্রিয়ায় হম্তপদ স্ফীত ও নীলবর্ণ হইয়] যায়; শরীরে জলশোথ জন্মে 

ইহা রসবাতগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ওষধ। 
১৭ 



২৫৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

লক্ষণ | 

হন্ম 1-অবিশ্রীন্ত খিটখিটে ভাব; অতি সামাগ্ঘ কারণেই চমকিয়। 

উঠ।; কম্প, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা । 

লুকাস --শরীরে অত্যন্ত আলম্তের ভাব এবং গুরুত্ব। 

স্্রীজননেক্ত্িয় ।-_খতুজআ্রাব অতি গ্রচুর, অতি শীত্রাগ 

এবং অত্যধিক কাল স্থায়ী হয় । উত্থান করিণে রক্তের চাপ নির্দ 

বে 

্ 

হইতে থাকে । প্রায় অতপ্তব্য সঙ্গমের ইচ্ছা জন্মিলে তদনুরূপই তাভাতে 
সন্তষ্টি লাভ হয়। জরাযু প্রদেশে সংকোচনকারী বেদনা । গন্তপাত কিন্থ। 

প্রঅআ্াবের পরে জরারুর ছুর্ববলতা ও শিথিলতা জন্মিলে তাহা 

হইতে থাকিয়া থাকিয়া কখন কৃষ্ণবর্ণ ও চাঁপ চাপ, কখন বা 

লোহিতবর্ণ ও প্রচুর রক্তআ্রাবকালে পুষ্ঠ হইতে বিটপস্থান 
বা! পিউবিস্ (1১,১৩5 ) পর্য্যন্ত বেদনা থাকে এবং সকল 
শরীর চালনায় বন্ধিত হয় | সাধারণতঃ তৃতীয় মাসে গর্ভপাত হইয়। 

থাকে । খতুরোধ হওয়ার পর ঘন, হরিদ্রাভ এবং চন্ধ শ্বেত প্রদর হয় । 

পট ভকল্বন্নেত্ত্রিজ +-লিলমুণ্ডে এবং তাহার শ্র্রেম্সাগুটি বা 

কগ্ডিলোমেটাতে জ্বালাধুক্ত টাটানি। 

শীলা ও৪ পু 1টি শশ্ঙাতিে আব্রুভহু, 

2লদকম্বা এল ভোন্নিজা ,মবাস্মান্েেক্র নাজ জন্ুুক্ত্ভি 
ভ্রিউসদেক্ণ স্পস্খ্যজ্ড লিজ হুক্ষ। 4 পৃষ্ঠ বেদনায় রোগী 

সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য হয়। পৃষ্ঠে পক্ষাঘাতিক শূল। 
ভহ্কন্নি্ক্স 1--অধিকাংশস্থলে স্ফীত, লোহিতব্ণ ও চক্চকে 

মণিবন্ধ এবং পদাঙ্ুলিতে, বিশেষতঃ রজনীতে, আকষ্টতা এবং ছিন্নবৎ 

বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বুদ্ধি হয়। উরুসম্মুখের মধ্যস্হল ঘষ্ট 
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ও বেদনাযুক্ত বোধ হয়। . কন্ুইসন্ধিতে সুচিবেধবৎ বেদন!) 'গুল্ক 

সন্ধিব বেদন! বাহ্দিকে বিস্তৃত হয়। 

৩এদস্পন্কি ভলম্ুঞ্। ।-স্তাবাইনার মানসিক লক্ষণ-- লী 

লাল্লেল্স অঙ্নভিহ্ুওজ্ডা- ইহার সাধারণ প্রদণক বলিয়া! গ্রভণ কর! 

যাইতে পারে; কেননা সকল রোগেই এইরূপ মানগিক প্রকৃতি বর্তমান 

থাকে । উহাতে এতই ন্ারখাঁয় উত্তেনা! ঘটে যে, বোধ হয় ষেন 
গীতধাগ্ঠের ধ্বনি রোগার হাওে হাড়ে প্রবেশ করিতেছে। গীতবাচ্ছে 

থুজারোগা ক্রন্দন করে । 

চিকিৎসা । 

স্্রাজননেক্দিয়রোগ-_রজরঃকৃচ্ছ বা ডিস্মেনোরিয়া ; 

স্বরারুর রক্তআ্রাব বা হিমরেজ ফম ইউটারাস।-_ 
স্ান্াউন্বাল রজঃরুচ্ছরোগে উদরশূল এবং কটিপশ্চাৎ হইতে 

বিটপদেশ বা পিউবিস্ পধান্ক প্রসববেদনাবত বেদন। হয়; ঞডুর 

উপযুক্ত সমগ্নাপেক্ষা অতি শীঘ্র এবং কখন ব থাকিয়া থাকিয়া অতি 

প্রচুর, আংশিক তরল ও আংশিক চাপ চাপ, লোহিত ও কৃঞ্ণবণ, গন্ধ 

শোণিত আব হইয়া থাকে । রোগীর প্রায় অতৃপ্রব্য কামেচ্ছ! বর্তমান 

থাকে। জ্বরায়ুর রক্ততআ্রাবে রোগিণীর বস্তিপশ্চাৎ হইতে পিউবিস্ 

পথ্যন্ত বেদনা অথবা অন্বস্তিভাব থাকে । কখন কখন জরানু হইতে 

কৃষ্ণব্ণ চাপ মিশ্রিত প্রচুর উজ্জল লোহিতব্ণ রক্তশ্রাব সামান্ত শরীর 
চালনায় বদ্ধিত বা পুনরারস্ত হয় কিন্তু অধিকতর ভ্রমণে তাহ! হাস পাইয়। 

খাকে। অনেক সময়েই রোগের উপসর্গ রূপে সন্ধিবেদনা, উদরের 

আক্ষেপ এবং গভীর দুর্বলত৷ উপস্থিত হয়| 

গর্ভাবস্থার রোগ এবং প্রসবান্তিক রোগ ; গর্ভপাত 
বা মিস্ক্যারেজ ; প্রসবান্তিক রক্তশ্রাব ব৷ পোষ্ট পার্টাম 



২৬০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

হিমরেজ ; ভ্যাদালব্যথা বা আফ্টার পেন্স্।- অন্তঃসন্বার 
তৃতীয় মাসে গর্ভশ্রাবের উপক্রম হইলে তন্নিবারণে স্াঁলাউন্না। শ্রেষ্ঠ 

ওষধ বলিয়! বিবেচিত হয় । অনেক সময়ে তাহার প্রথম লক্ষণে নানাধিক 

শোণিতশ্রাব উৎপন্ন হইয়৷ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকে । পরে 

পৃষ্ঠবেদন! বস্তি ভেদ বা ঝেষ্টন করিয়। সন্ুথে বিউপদেশে যায়। সেক্রাম 
অস্থি বা বস্তিপশ্চাৎ হইতে তাঙ্গার সম্মুখ পধ্যস্ত বেগে ঠেল মারা 

এবং টানিয়। ধরার ন্যায় বেদনা থাকে । চাপ চাপ উজ্জ্ন লোহিত 

রক্তম্রাব হয়। গর্ভস্রাবাস্তিক জরায়ুপ্রদানে রক্তম্রাব থাকিলেও ই? 

উপকার করে। 

ন্নিনা্মন্যাম্_ বস্তিতে টান লাগা অথবা পদস্থলন জগ্ প্রচুর 

রত্তআ্াব ও অল্প বেদন। হওয়ায় গর্ভআবের সম্ভাবনা জন্মিলে স্নিম্পীন্মন্ম 

উপকারী । 

জপিক্রা_মভিঘত জন্য গর্ভপাতের উপক্রণ হইলে । শরীরে 

ৃষ্টবৎ বেদন। হয় । 

প্রপবাস্তে জরাধুকুন্থম জরাযুমধ্যে আবদ্ধ থাকিলে যদি পূর্ববণিত 

জরায়ুর রক্তত্রাধের আগ্ষঙ্গিক লক্ষণনিচয় বর্তমান থাকে এবং শোণিত 

উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ও চাপ মিশ্রিত হয় তবে স্ঠাঁলবাইইন্বা তাহার 

উৎকৃষ্ট ওবধ। প্রসবান্তিক বা ভ্যাদালব্যথাতে বস্তিপশ্চাঁৎ হইতে 
বস্তিকোটর ভেদ করিয়া তীরবেগে বেদনা তাহার সম্মুখদিকে ধাবিত 

হইলে স্াাউন্না উপযোগী হয়। স্নিম্সিজাজ্র বেদনা তীরের 

ন্যায় উর্ধে ধাবিত হয় এবং তাহাতে সরলান্ধে গুরুত্ব জন্মে । 

স্া্লাউন্মাললল জরাধুবেগে ্েভ্রান্ম লা ন্বিল্মগ্ুত্ হইতে 
ভীল্রনেগে অভ্িিভেদ্ি কুল্লিআ তদল্াান্র সম্মুখ 

দিকক্কে বা নিউিশীদেকেস্পে (79০5) প্রান্নিভ্ড হজ ইহার 
প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। 
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"নভশ্ঠ-্রচ্ছ, ও৩ ভকল্লাজ্যুব্র ল্রক্তত্ক্রান্ন প্রভৃতি নানাপ্রকার 
স্বাজননে্্িয় রোগে নিয়লিখিত উষধনিচয় শ্তাবাইনা সহ তুলনীয়_- 

ইল্লিভিকল্রপ- ইহা হুঠালাইক্ল প্রায় তুল্য উষধ। ইনাতে 
মুত্রাশযর ও সরণান্ত্রে উত্তেজনা থাকে এবং হঠাৎ রক্তআ্রাব হওয়ায় কিছু- 
কালের জগ্ঠ তাহার নিবৃত্তি হয়। রক্ত কাল্চে ও চাপ চাপ থাকে । 

2লাক্ী-খুনবারুগ্রস্ত রোগীিগের মুত বক্তআাবে উপযোগী। 
কষ্বর্ণ, আট! এবং আলকাতরার গ্ায় কাল এবং বিশিষ্ট রূপ প্রচর 
রক্তমাব শরারের চালনা হইলেই বন্ধিত হয় । 

ডি,নিন্মী্- এ অথবা প্রবল রক্তআব শরীর চালনা করিলেই 
বঞ্চিত হয়। বোধ হয় যেন [নম়পুচ্গ এবং হিপ ঝ| বঙ্খনসন্ধি দ্বিধা! হইতেছে, 

ফিতা বা ব্যাণ্ডেজ বাধিলে তাহার উপশম হয়। 

আটিব্লেঞপো-সামান্ত কারণে, থেমন জরায়ুর পরীক্ষা জন্ত 

তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেই যদি মুত অথব প্রবল রক্তাধিকা যুক্ত 

জরাবু হইতে উজ্জল এবং আংশিকরূপে চাপবাধা রক্তস্রাব হয় তাহাতে 

ইনা উপকারী । 

ব্ওলেনাতসভা। লা কক্লাম্লাও০টি্কা। --কগ্ডলোমেটা, 

বিশেষতঃ শ্রীলোকদিগের কওগুলোমেটা জালা করিলে ও চুলকাইলে 

সুস্ঠাা ইন্না? প্রধুক্ত হয়। 

ক্রসলাভিন্ক শ্দলাতড 1 অস্বাভাবিক পরিমাণ বক্তসম্পন্ন বা 

প্লেখরিক স্ত্রীলোকদিগের গুল্ফসঞ্ধির রসবাতজ প্রদাহ চিকিৎসায় 

্যাঁাউন্না বিশিষ্টতা লাভ ককিয়াছে। 



লেকচার ৬৫ (7502 ৬) | 

সোলেনেসি জাতীয় ওষধ। 

১। ক্যাপসিকাম । ২। টেবেকাম। 

১। ক্যাপ্সিকাম্। 

(08410510010) 4৯101110070 1 

সন্দক্ 1-ক্যাপ্সিকাম্ যাহার কাধ প্রতিষেধক-_ক্যালাডি, সিঙ্কো 

কফিয়া। 

ক্যাপ্সিকামের পরে প্রযোজ্য--সবিরাম জরে সিন| । 

ক্ুললন্নীজ শুম্নঞ্র 1_আর্জে নাই, আর্স, বেল, ক্যালাডি, 
ক্যান্থা, সিক্কো, ক্রোটন, হগ্নে, লাইকৌ, মার্ক কর, নেট মিউ, নাকুস্ ভ, 
পাল্স্, রাস্, ভেরেট এ। 

-সাপ্রান্ররঞ্প ভ্রয্া 1-ক্যাপ্সিকাম কেবল মাত্র শ্রেম্সিক বিল্লি, 

বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্পথের শ্ৈম্মিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া! প্রকাশ করিলে 

তৎফলস্বরূপ তাহার তীর উত্তেজনা, রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন 

হয়। ইহ! শ্ব(সযন্থপথের শ্রৈম্মিক বিলিতেও প্রায় এইরূপ ক্রিয়া প্রকাশ 

করিয়া থাকে । ইহা যে জরোৎপাদন করে তাহা ম্যালেরিয়া জর সদৃশ 

প্রতীয়মান হয়। ক্যাপসিকামের প্রদাহ শরীরোপাদান বা টিসুধবংস প্রবণ 

হওয়ায় তাহা! ক্ষত, পুয়শোথ এবং গভীরোপাদান ধ্বংসকারিতায় 

পর্যবসিত হয়। ক্যান্থারিসের স্তায় ইহাও মূত্রযন্থপথ দ্বারা নিঃসারিত 

হওয়ায় তাহার উত্তেজনা এবং মৃত্রকচ্ছ, ও মৃত্রবেগ প্রভৃতি জন্মে। 
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ৃত্রযন্ত্পথে মরিচ সংস্পর্শবৎ অত্যন্ত জালা, ও চনচনি উৎপন্ন কর! ইহার 

বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যে গণ্য । 

আলম্তপরতন্ব এবং শিথিলশরীর ব্যক্তিদিগের গুধধের প্রত্ভিত্িল্া- 
ম্পভ্ভিলল জভ্ভাহ্ব হইলে ক্ল্যাস্লিক্কান্ম তাহা পুনকুদ্দীপিত 

করিতে সক্ষম | 

লক্ষণ | 

ন্ন 1- রোগী মৌন, এক গুয়ে এবং সামান্তেই ক্রোধ প্রবণ থাকে 

গৃহবিরহাতরতা জন্মিলে গণ্ডের রক্তিম, অনিদ্রা এবং গলনিয় গহুবরে 

তাপান্ুডৃতি হয়। 

হক 1 শিরঃশুলে বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে; কাসিলে 
মস্তক চালন। করিলে অথবা ভ্রমণে তাহার বুদ্ধি হয়। 

সুবাস 1__ প্রতিক্রিয়াহীনতা, বিশেষতঃ স্থুল ব্যক্তিদিগের ; জীবনী 

শক্তির পতনাবস্থা | বলক্ষয়। শয়ন করিতে ও নিদ্র/ যাইতে প্রবল 

ইচ্ছা; রোগা এককালীন শ্রম করিতে চাতে না। কখন এক স্থানে, কখন 

বা স্থানান্তরে, এইরূপ শরীরের নান স্থানে প্রচণ্ড বেদন! ; শিশুদিগের 

স্নায়ুশুল । শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপরিভাগে আক্ষ্টবৎ বেদনা। 
জাল! ও জ্বালাযুক্ত চনচনির অনুভূতি । শরীরাংশে ঝিন্বিনি লাগার 

হ্যায় বোধ। 

কুল /--কর্ণপশ্চাতে বেদনাধুক্ত ক্ষতি ; ম্যাষ্ইড, প্রসেসের (চুক 

প্রবর্ধন) ক্ষত বা কেরিজ। বামকর্ণের পশ্চাতে ছিন্নবৎ বেদনা । কর্ণে 

চাপ লাগার ন্যায় বেদনা, কাসিলেই অধিকতর হয় এবং তাহাতে বোধ হয় 

যেন ক্ষত ফুটিয়া বাহির হইবে। 
স্রালঅন্্র 1 সন্ধাকালে শয়ন করিলে স্বরযন্ত্র ও শ্বাননাণীতে বিড় 

বিড়, শুড় শুড় করায় শুষ্ষ ও থাক্ খ্যাক্ কাদসি হয়। ক্কীনিেনে 
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হু স্স্ হইতে হঙ্গক্ষ ভীল্খান বাহির হল্স 1 বোধ 
হয় যেন আমাশয় হইতে শ্বাসকৃচ্ছ, জন্মিতেছে। পুষ্ঠের অনমনীয়তা সহ 

শ্বাসরৃচ্ছ, হইলে মুখ লোহিত বর্ণ অথব৷ পর্যায়ক্রমে লোহিত ও পাঁওুর হয়; 

উদ্গার উঠে; বক্ষ বিস্তৃত বৌধ হয়; শ্বাস টানিলে সাই সাই শব্দ 

হইতে থাকে এবং তাহ! শরীর চালনাকালে, উদ্ধে উত্থানকালে অথব৷ 

ভ্রমণে বন্ধিত হয়। 

স্ুহ্খগহজ্বন্ 1- মুখে পচা গন্ধ । মুখে চিমৃসে শ্রেম্া । মুখে জলবৎ 

স্বাদ্হীনতা! জন্মিলে পরে বুকজালা৷ করে। 

গল্নাভ্যকভল £-গলার জালা ও বেদন। গলাধঃক রণক্রিয়াদ্বয়ের 

মধাবর্তী কালে অধিকতর হয়। কাসিলে গলায় বেদনা লাগায় বোধ হয় 

যেন তাহ! গলার বেদনাধুক্ত স্ফীতি অথবা ক্ষত হইতে হইতেছে । গল- 

দেশের আক্ষেপিক সংকোচন। 

আছাম্পয় 1-_-আমাশয়ে জালা, বিশেষতঃ আহারান্তে । বুকজালা ; 

মুখে জল উঠ1। শিরঃশুলে বিবমিষা ও বমন হয়) স্ায়বীয় আরক্ষেপিক 

বমন। শীতকম্পকালে শ্রেম্ম] বমন; সাংঘাতিক প্রকৃতির জরে বমন হয়। 

আমাশয়ে বরফবৎ শীতলতা জন্মিলে পরে তাহাতে কম্প অথবা জ্বালার 

অনুভূতি হয় ও মধ্যে কটু উদ্গার উঠে। 

উদর 1 উদর স্ফীত হওয়ার হায় উদর হইতে পৃষ্ঠ পর্যন্ত আতত 

ভাবের বেদনা । বাঁষুশূলে আকুষ্টবৎ ও মোচড়ানির শ্টায় বেদনা! হয়। 

উদর স্ফীত শ্বাস প্রশ্বাস বাধা পাওয়ায় শ্বাসরোধ ঘটে। গ্রীহা স্ফীত 

এবং স্পর্শাসহিঞু থাকে । 

সমল এ মলাহ্বাল্ল 4 কুম্থন ; মলদ্বারে জ্বালাযুক্ত 
বেদন। | অর্শ জাল। করে ও চুলকায় । জল পান করিলে পুনঃ 

পুনঃ রক্ত সংযুক্ত আম নির্গত হওয়ায় কুন্থন জন্মে ) শ্লেম্মাময় 
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মল। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পরেই তৃষ্ণ। এবং প্রত্যে ক- 

বার জলপানের পরেই কম্প হয়। 
সুজলভ্ল 1- মৃত্রতাগান্তে জ্বাল, কামড়ানি এবং জালাযুক্ত চন্- 

চনি। মূত্রত্যাগের পুর্বে, সময়ে, এবং তাহার পরে মুত্রনালীর মুখে জালা 

হয়। মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রনালীর সম্মুখ ভাগে ও তাহার মুখে 

স্থচিবেধবৎ বেদন1। মুত্ররুচ্ছ, হইলে মৃত্রস্থালীর কুম্থন হয়। জ্বালাধুক্ত 

মূত্র। 

৩৭দ্ণনক লল্ষঞ। 1--গলাভ্যন্তরে ও শরীরের অন্তান্ত অংশে 

মব্রিছেল্রে জ্বালা যাহ জ্বালা ও জ্জ্বালাহ্চুত্ত 

৮ন্ব্ভন্নি১ তাপে তাহার উপশম হয় না। 

চিকিৎসা । 

গুহ নিল্রহ্যাক্ভুলভ1 আলা €হাল-ন্িকুন্লেল্ 1-এই 

মানসিক বিকারাবস্থা ক্ল্যাস্লিক্কান্সেজ্র প্রায় সব্ধবিধ রোগেই 

উপস্থিত থাকে | , রোগী বড়ই বিষগ্রচিন্ত ও অসন্তষ্ট হয়। তাহার গগুদেশ 

লোহিতবরণ থাকে এবং অনিদ্রা হয় ও গলমধ্যগহ্বরে (780০5) তাপের 

অনুভূতি জন্মে 

নকর্শল্লোগ 4-মধ্যকর্ণাংশ বা পটাহপ্রদ্াহ, কাণপাকা; 

ম্যা্টইড প্রসেস বা কর্ণাস্থিপশ্চাতের উচ্চ অংশের প্রদাহ ; 

ইউস্টেকিয়ান নালীর নাতিপ্রবল প্রদাহ ।__কর্ণের মধ্যাংশ বা 
পটহে প্রদাহ ও পুয় উৎপন্ন হওয়ায় তাহ! বিদীর্ণ হইলে হ্যাসলি- 
ক্কাস্্ প্রযুক্ত হয়; ইহাতে কর্ণাস্থিপশ্চাতের উচ্চতর অংশের প্রদাহ বা 
টাটানি জন্মে। পুরাতন কাণপাক। রোগে মস্তক ফাটিয়৷ যাওয়ার স্টায় 

বেদন। এবং শীতের ভাব থাকিলে ইহ! উপকারী । কর্ণ উষ্ণ থাকে, বেদন! 
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গলাভাস্তরে যায়, পটাহ ছিদ্র হয় এবং কর্ণ হইতে হরিদ্রাবর্ণ পুয়াকার' 

পদার্থের শ্রাব হইতে থাকে । ভিগ্পাল্ল লাল্ক্কা্ভ্ে কর্ণবেদনা 

স্পর্শাসহিঝুতায়, ক্য্াগ্সিক্াঙ্ে তাল ব্যাপকতায় অধিকতর 

থাকে এবং ইহাতে রোগ াকুল্লিক্মাসেল গায় রজনীতে বদ্ধিত 

তয় না। ইউট্টেকিয়ান নালীর নাতিপ্রবল প্রদাতে অত্যন্ত বেদনা এবং 

গলমধ্যে শুষ্কতা ও তাপের অনুভূতি জন্মিলে ল্যাস্সিন্কা 

উপযোগী হয়। 

কর্ণের মধযভাগ বা পটাভ পাকিলে তাভার পুরাতন অবস্থায় শাউ- 

ভিলচিনজ্ঞা। শেষ্ঠতর উষধ। ম্যা্টইড্ প্রসেসের পুয়শোথ জন্মিলে 

জব্লাঙ্ম এবং লাউ এন্নি অগ্রগণা 'উষধ। 

াশাটিক্োগি আলা এ্রজুমা 1 ক্যাস্ সিক্কাম্ 

রোগীর হাপানি হইলে তাহার মুখ লাল হয় এবং বঙ্ষমণ্যে চিন্ হিস্ 

শব্দ থাকে । রোগী কাসিয়৷ শ্রেম্ম! উঠাইতে পারিলে হাপের উপশম 

হয়। 

গীভ্ঞাল্লোগ 1-ডাঃ জারের মতে ক্ষত, বিবদ্ধিত এবং স্পর্শা- 

সহিষ্ণু গ্লীহীর পক্ষে লুযস্প স্নক্কান্ শ্রেষ্ঠতম উষধ বলিয়া! গণ্য । 

আিকা-অ!ঘাতজ প্রীহাপ্রদাতে রোগী অবসাদগ্রস্ত এবং 

উদ্দাসীন থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়। পচনশালত৷ ব টাইফয়েড অবস্থার 

দিকে রোগের গতি হইলে বেদন মুই হউক আর তীত্রই হউক ইহা! যে. 

তাহার উৎকৃষ্ট ওষধ তদ্থিষয়ে বহুতর গ্রদাণ প্রাপ্চু হওয়! যায়। 

০লছিলিস্ে রীনা প্রদেশে স্টীতি জন্মে; নটি টি এবং 

০ক্রুক্রাম্ ০ম প্লীহাবিবৃদ্ধির ওষধ মধ্যে গণ্য। 

সবিরাম জ্বর বা ইন্টার্িটেট ফিবার ।__ক্ট্যাপা- 

সিক্ােল্ সবিরাম জর বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে । 

ইহার রোগী সুলকায় ও শিথিলশরীর হয়। ইহাতে শীতের প্রাধান্ত 
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থাকে, এবং তাহ! পৃষ্ঠে আরম্ভ হয়; স্ুঙ্টে ভাঙ্প অক্পোগে তল্লোঙগী 

ভ্ডান্ডাল্র উপশম পায় । শীতে তৃষ্ণা থাকে, তাপকালে থাকিলেও তাহার 

প্রথম অবস্থায় থাকিতে পারে । ক্লেদনক্ত মলত্যাগে মলদ্বার জালা করে। 

শীতের অবস্থায় প্রীহার স্ফীতি ও বেদনা জন্মে । 

২। টেবেকাম (10919109,10102000 ) | 

ঞ্পচজ্স অতিশয় তাপে অথবা শৈতো, বিশেষতঃ ঝটিকাময় 

দিবসে ; ভ্রমণে, গাড়িতে চলিলে, এবং রেলগাড়ির ঝাঁকিতে। 

উঞপম্পম 1 মুক্ত বাধুতে ; বগনে। 

সনুলক্ষ £--টেবেকাম্ বাহার কার্য প্রতিষেধক-_সাইকুটা, ট্রামো। 

যাহা টেবেকামের কাধ প্রতিষেধ করে-_আর্স, ক্যামো, ইপ্নে, ইপিকা, 

নাকৃন্ ভ, পাণস্। 

তাত্কুট সেবনের কুফল সংশোধনের ওষধ|__ 
অত্ন্ত বিবমিষ। ও বন জন্য ইপিক1। তামাকের পাতা খাওয়াতে রোগ 

জন্মিলে আর্স। অতিরিক্ত ধুমপান প্রাতঃকালের অন্থথ জগ্ত নাকৃস্ ভ। 

তাম্কুট সেবনে হৃৎকম্প ও জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা জন্মিলে ফস্। তিক্কা 

নিঝারণে ইগ্লে। দস্তশূল হইলে ক্রিমেটিস্ ও প্লান্টেগো । মুখের দক্ষিণ 
পার্থের স্নামুশূলে, অজীর্ণে এবং বারুরোগে, বিশেষতঃ তাহা আলম্ত পরায়ণ 

বাক্তিদিগের হইলে সিপিয়া । অতিরিক্ত ধূমপান জন্ত ধ্বজভঙ্গ, আক্ষেপ 

এবং শীতল ঘর্খ হইলে লাইকে]। ধুমপায়ীর মস্তক পশ্চাতের শিরঃশুল ও 

শিরোধঘূর্ণনে জেল্স্। টেবেকাম্ ২০০ অথবা ১০০ ক্রম, তামাক সেবন 
পরিত্যাগ জনিত অদম্য মুখলালাশ্রাৰ নিবারণ করে। 

ভুলন্বীল্স শুম্অপ্র £-এটি টা, আর্স, বেল, ককুল, ভিজিট, লোবে, 

ইপিকা, নাক্স্ ভ, ওপি, ফস্, স্ামো, ভেরেট এ। 



২৬৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

সান্রান্লঞ ভ্রিল্জা। £-টেবেকাম মেড়ুলা অবলেঙগটা এবং নিউমো- 

গ্যান্তীক ন্নাধু আক্রমণ করিলে অনৈচ্ছিক পেশীমণ্ডণার (117০1010187) 

0)05016১ ) সম্পূর্ণ শিথিলতা ও পক্ষাঘাত হওয়ায় বিবমিষা, বমন, হৃৎ- 

পিণ্ডের ক্ষীণতা, শরীরে তাপের হ্রাস, শিরোধঘূর্ণন, প্রণাপ এবং পতন বা 

(কোল্যাপ্স্লক্ষণ উৎপন্ন হয়। অধিক কালব্যাপা তাম্্কুট সেবনের 

কুফল স্বরূপ স্নাধু পদার্থের অপকৃষ্টতা জন্মিলে পেশীর ক্ষয় ও পক্ষাঘাত 

জন্মে। ইহ। দ্বার! নিউমোগ্যাস্ীক স্নায়ুর পরিপাকযন্ত্রশাখা আক্রান্ত হওয়ায় 

আমাশয়াপ্ত্রিক বিকার, এমন কি তাহার প্রবল পদাহ পর্য্যন্ত জন্মিয়! 

থাকে । ডাং বার্থোলোর মতে ইহ! ক্টক মস্তিষ্ক আক্রমণ ও 'আমাশয়ের 

উত্তেজনা এবং ইহার বস্তুগত স্বাভাবিক গুণ এই ভ্রিবিধ কারণই নিশ্চিত- 

রূপে বমন উৎপাদন করিয়। থাকে । ইহার ক্রিয়ার আন্তরিক শ্রৈম্মিক 

ঝিল্লি আবের বুদ্ধি হয় এবং অন্ধের পেশীস্তর ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপাক্রাস্ত 

হওয়ায় খিরেচন হইয়| থাকে। মৃত্যুকল্প বিবামযা এবং তাহার আন্বাঙ্গক 

পাঞরতা, শিরোণর্ণন, শীতল ঘন্ম ও ঘনলোপবিশ্ট্ট নাড়ী ইহার বিশিষ্ট 

লক্ষণ মধো গণ্য । 

লক্ষণ | 

হন্ন 4--উৎ্কঠা) ক্রন্দন করিলে রোগী ভাল থাকে । মন:- 
সংযোগ কর! কঠিন ভয় । 

হমম্ডন্রু 4- আমাশয় মোচড়াইয়া বিবমিষা বশতঃ শিরোধূর্ণন 

জন্মিলে গৃহমধ্যে তাহার বুদ্ধি এবং মুক্ত বাযুতে হ্রাস হয়। ্নায়বীয় 
শিরঃশুলে বোধ হয় যেন হঠাৎ মস্তকে হাতুড়ির আঘাত লাগে। ললাটের 

এক পার্থ হইতে অন্য পার্থ পর্যান্ত শিরঃশুলে চক্ষুকোটর আক্রান্ত হয় 

অথব। শিরঃশুল তীরবেগে বাম চক্ষুতে যায় এবং শৈত্যপ্রয়োগে তাহার 
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হাস হয়; মন্তকে গুরুত্ব জন্মে । বহুকাল তাম্রকুট সেবনে সন্গাসরোগ 
জন্মিতে পার । 

সুবাস্তু 4 ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত ; কম্প। ভয়ঙ্কর বেদনার আন্বযঙ্গিক 

লক্ষণে অনৈচ্ছিক পেশীপংকোচন তয় । পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন, 

আক্ষেপ, সর্ধাঙ্গীন অচৈতগ্ঠের ভাব, শরীরের শিথিলত। । 

সুহখস্মত্ঞল 1-আমাশয় মোচড়াইয়া বিবমিষা জন্মিলে 
মুখের ম্বৃতবৎ পাণ্ডুরতা হয়। মুখ পা্ডুর, বসা এবং শীতল 

ঘন্মীবুত | সন্ধাকালে মুখের অস্থি ও গণ্ডে প্রচণ্ড ছিন্নবৎ বেদন1। 

সুহ্খগহবলল 1 সুখে গেঁজলা উঠে। প্রচুর মুখলালাআ্রাব। 

মুখ এবং গলমধ্যে শুভ্র ও আট শ্লক্মা সংগ্রহ হইলে 

বারম্বার তাহ নিষ্ঠত করিতে হয়। 
আম্মা £--অতিশয় তৃষ্ণা ; রজনীতে তাহার বুদ্ধি। বিবমিষ! 

ও বমন শরীর চালনায় বদ্ধিত হয়। থাকিয়৷ থাকিয়া 

মৃতকল্প বিবমিষা হওয়ায় শিরোধূর্ণন ও শরীরে শীতল ধর্ম 
হুয়। প্রচণ্ড বমন; অন্ন ও তরল পদার্থের সহজে বমন হয়। প্রাতঃকালে 

জলবঙ, বিস্বাদ ও কথন কখন তিক্ত বমন হয়। বিবমিষা হইলে আমাশয় 

শীতল বোধ হয়। আমাশয়োদ্ধী কোটরস্থানে দমিয়া যাওয়ার 
ভাব) তাঠাতে শিখিলতার অনুভূতি জন্মে। 

ভদ্র £নাভি অভ্যন্তরদিকে বেদনাসহ আকুষ্ট হয়) উদর 

পেশীর সংকোচন । ফাঁসবদ্ধ অন্তববৃদ্ধি। 
লালন 4 কুন্থন এবং জালাধুক্ত নরম মলত্যাগকালে কটিপশ্চাতে 

প্রচণ্ড বেদন। হয়। উদ্রাময় হইলে রোগী ঈষৎ পীতের আভাষুক্ত 

সবুজবর্ণ ক্লেদবৎ মলত্যাগ করে । কলেরার গায় মলত্যাগ ; জলব, 

ধেগশীল ও বেদনাহীন উদ্রাময়। 



২৭৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

হুন্পি৩ শু ম্বাড়ী /- প্রচণ্ড হৎকম্প। হৎপিগুক্তিয়া 
ছর্ধল। বজনীতে থাকিয়। থাকিয়] হাৎকম্প হওয়ায় হছদগ্রের কষ্ট এবং 

উভয় স্বন্ধ মধ্যস্থ স্থানে বেদনা হয়। নাড়ী ক্ষীণ, কোমলম্পর্শ এবং 

ধীরগতি ; দ্র্ববোধা, ক্ষুদ্র এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট | 

প্রদর্শক লক্ষণ ।__-প্রচণ্ড ও ম্বৃত্যু কল্প বিবমিবা, মু তবৎ 

পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ শরীরে শীতল ঘশ্মের বর্তমানতা 
প্রভৃতির শরীর চালনায় বৃদ্ধি ও তাহার আনুষঙ্গিক শিরোপূর্ণন 

প্রভৃতি ঢুব্বলতার লক্ষণ ইহার সাধারণ রোগের প্রদর্শক । 

চিকিৎসা । 

এল জন্ক।ল 1 ভিত্ল্যাজ্্ 4 গ্রীবা। এবং পৃষ্ঠপেশীর অনম- 
নীয়তা3 পশ্চাৎদিকে মন্তকের আকৃষ্টভাব, চক্ষুপুট ও চর্ববপক্রিয়াসাধক পেধীর 

€ 7175১6061100501৩) সংকোচন, স্বরযন্ধ ও শ্বসনালীপেশীর আক্ষেপ 

বশতঃ হিদ্ হিস্ শব্দের শ্বাস প্রশ্বাস, পথ্যায়ক্রমিক, প্রবল ও ক্ষণস্থায়ী 

আক্ষেপের পর সম্পূর্ণ শরারের শিথিলতা ও কম্পান্িত ভাব, অস্ত্র ও 

মুত্রপথাদদির সংকোচন, অভ্যান্তর দিকে উদর পেশীর আকুষ্টত। এবং 

উপরিউক্ত লক্ষণ জনিত আনুষঙ্গিক তীব্র বেদনা, ভ্রিলানিআা৯ শীভ্ডলল 

ভবন্গা ও শ্বারোধ বশতঃ ত্বরিৎ পতনাবস্থা গ্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে 

ধনুষ্টক্কাররোগে উিলেক্কাঙ্ম ও ন্িক্কোভিনাস্ম উপযোগী হয়। 

ইহার শ্বাসরোধকর আক্ষেপবিশিষ্ট ধনুষ্ঙ্কার আক্ষেপের চ্লীক্ুন্নিজান্ত্র 
আক্ষেপ অপেক্ষা হণইইস্ড্র সলাইই্জান্সিক্ক এন্নিত্ডল্র আক্ষেপের 

সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়! যায় । 

স্নিনিক্ফন্নেজ্ লা আনল স্মন্ন £-টেবেকামের বিবমিষা 
ও বমনের আর্ণৰ বমন এবং শকটারোহুণ জন্ত বমন সহ অতি আশ্চর্য্য 
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সাৃপ্ত দৃষ্টিগোচর হয়। কার্ধাক্ষেত্রেও উচ্চ ক্রমের 2উন্লেক্ষাম্্ এ 

রোগের অবস্থাবিশেষে যথেষ্ট উপকার দর্শাইয়! থাকে | 

ুবেলল্লা লা ও লাভ 1--0ভভক্র্রক্রান্ঘ ১ 
স্নিক্ষেভিনল অথব| হ্্যাশ্ক্ষল্র প্রয়োগ কলেরার উদরাময় বন্ধ হওয়ার 

পরেও যদি খিবনিষা এখং শীতল ঘন্ম থাকিয়া যায় তাহাতে ৫উলে্কাস্্ 

উপকার কারয়া থাকে । এহ বিখমিষার "আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে 

উদর প্রদেশে জানামর ভাপ এবং তদ্যশ্াত শরীরাংশে শীতল ঘম্ম থাকে । 

ধোণী ক্রমাগত উদর অনারুত করে । এস্কলে ইহা ভ্ডাউইক্ডরসন। এ্রনি5 

০ভভল্জ্রেউে এ হ্্যান্ক্রল্র মহ ৬লনায় হয়। 

মুত্রশুল ও ফাসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি।স্বত্যুকল্প বিবমিষা, 

বহমন্ন ও রেদবৎ উদরাময় থাঞ্লে ৫টতলিক্কাম্্ মত্রশূল ও ফাসবন্ধ 

'অন্ববুদ্ধিরাগে উপকারা ভয় | 

উপরে ০উত্লিক্কাত্সেজ্র যে সকণ লক্ষণ বিবৃত ভইয়াছে 

তাহাতে বোধগম্য হইবে যে লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে ইহা মুখমণ্ডলের 

ন্নাযুশুল, শ্বাসরুচ্ছ, এঞ্জীইমা পেকটরিস্ বা হুদ্শুল এবং 
অজীর্ণ প্রল্ততি রোগে উপকার করিতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই 

মুভ্যকল্প বিবমিষা ও বমন, সর্ববাঙ্গীন শীতল ঘন্ম এবং 

শারীরিক শিথিলতাদি প্রদর্শকরূপে বর্তমান থাকে । 



লেকচার ৬৬ 0০০ ঘো)। 

জান্তব ওষধ--অফিডিয়া জাতি। 
৫ 

১। ক্রোটেলাস্ হরিডাস্্। ২। ন্যাজা টি.পু- 

ডিয়ানস্। ৩। ইল্যাপজ্ কেরোলিনাষ্। 

১। ক্রো্টেলাস্ হরিডাস্ (079810$ 710771403-)। 

সন্ক্ষ 1 ক্রোটেলাসের কার্ধা প্রতিষেধক- এমনিয়া, ক্যান্ষর, 

এলকোহল, বিকীর্ণ তাপ। 
লাকেসিসে ত্বক শীতল ও চটচটে, ক্রোটেলাসে তাহা শীতল ও শুষ্ক 

থাকে । ইল্যাপস্ দক্ষিণ ফুস্ফুস্ আক্রমণ করিলে কাল রক্ত নিষ্টাত হয়। 
শুলনলীলজ এর 4-এপিস্, আর্স, কান্থা, কারক ভে, চেলি, 

ইল্যাপ্স্, ল্যাকেসি, শ্তাজা, টেরেণ্ট, | 

সাপ্রান্রণ্স ভরি 1-_ল্যাকেপিদ্ প্রভৃতি সর্পবিষের ঠায় ক্রোটে- 
লাসেরও প্রাথমিক বা মৌলিক ক্রিয়া মন্তিফ-মেরুমজ্জেয় স্ায়ুকেন্দ্রে 
প্রকাশ হইয়া থাকে । ল্যাকেসিদের ক্রিয়া বর্ণনায় যেরূপ প্রদর্ধিত 

হইয়াছে ইহা তদনুরূপই পরোক্ষভাবে শোণিতের বিশ্লেষণ, তাহার 

তন্থজ[ন ব৷ ফাইব্রিণ পদার্থের ধ্বস, শোণিত আাব এবং কালশির! প্রভৃতি 

উৎপন্ন করিয়া সর্গাবিষ মাত্রেরই ক্রিয়ার সাধারণ এক্যতার পরিচয় দেয়। 

ক্রোটেলাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার বিষলক্ষণের পীতজ্রলক্ষণ 

সহ সাদৃশ্ত থাকায় উক্ত রোগের চিকিৎসায় প্রযোজিত হইলে ইহ! 

স্থফলপ্রদান করে। 



ক্রটেলাস্ হরিডাস্। ২৭৩ 

লক্ষণ । 

চলুক --চল্্ুত্ভে এবং সম্পূর্ণ শরীরে হরিদ্রাবর্ণ। চক্ষুর চত্ুঃ- 

পার্থে নীপণবর্ণ চক্র । চক্ষু হইতে শোণিতের নিঃদরণ। অস্পষ্ট দৃষ্টি। 
চক্ষুতে জালা । চক্ষুর একুয়ান্ হিউমার বা সন্মুখগহ্বরস্থ স্বচ্ছ রসভাগ 

ঘোলাটে । চক্ষুদ্ধে চাপ ও কষ্ট। 

ুর্ণা1-উচ্চ শব্দে অনহিষুত । উচ্চ শব্দের অন্থভূতিহীনত| | 
স্ায়ধিক বধিরতা | 

স্বাসমব্দ্র !-ন্বরভঙ্গে স্বর দুর্বল এবং কর্কশ। নাতি-প্রবল 

কাসিতে রক্তপংঘুক্ত শ্রেম্মার নিঠিবন। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। হুপশব্বক 

কাপি নিবন্ধন ছুব্বলভা, নাসিক। হইতে রক্তত্রাব ও মুখের স্ফাতি, মুখের 

নীলাভা অথবা পাওুরঠা, আক্রণণের পর কিছু কাল পধ্যন্ত থাঁকয়! যায়; 

বুদ্ধদিগের বক্ষ শোথ এবং জর ও প্রাহাজর বা এগু জন্ত শ্বাসকষ্ট । 

স্ুখগহুলল /-ভিকহিবাল্ স্ক্রীতিি ও জ্রল্ীহ ।-জিহ্বা 
এবং গণাশ্াপ্তরে সংকোচন নিবন্ধন বাকরোধ। 

গল্লাভ্যন্ল্ 1-গণ। শুষ্কতা প্রধুক্ত তৃষ্ণা । কোন কঠিন বস্ত 

গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্ট। 

সুজ 1 মুত্রননী হইতে রক্তআ্াব। পিত্তদিশ্রিত মূত্রের পীত 

অথবা! ঈষৎ লোহিতাভ পীত বর্ণ। টাইফয়েড জর, ডিফখিরিয়া প্রভৃতি 

রোগে লাপামেহ জন্মে এবং শোণিতমিশ্রত হওয়ায় মূত্র ধূমাকার থাকে। 

অু্ব্ ত্বক হরিদ্রাবর্ণ; ম্তাবা বা জগ্ডস্। সেপ্তিসিশিয়া বা রক্ত- 

বিষাক্তত। | ত্বকের ন।নাপ্রকার টাইফয়েড বা! পচনলক্ষণযুক্ত উদ্ভেদ । 

চিকিৎসা । 

রদরক্ প্রভৃতি শারীরিক উপাদানের পচনশীলতাবিশিষ্ট সাংঘা- 

তিক জ্বরবিকার ও ক্ষত প্রভৃতি নানাবিধ রোঁগে সম্পূর্ণ শরীর অথবা 
৮৮ 



২৭৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ব্যাধিগ্রস্ত যন্ত্রবিশেষের শোণিতত্রাব প্রবণতা দৃষ্ট হইলে €ক্রাটে- 
্লা্ন প্রযুক্ত হয়। শোণত রসাদির ধ্বংসকারী বনুব্াপক অথবা 

স্বল্পব্যাপক যে কোন রোগে ল্যাক্ষেন্নিস প্রভৃতি ইহার 

সমশ্রেণীর অন্থান্ত সর্পবিষও প্রযোজা, মুলতঃ তাহাতেই ইহারও 

প্রয়োগ হইয়া থাকে । তুলনাসৌকধ্যার্থে আমরা ভ্যাক্কেস্নি- 
রোগ বর্ণনকানে ইহারও অধিকাংশ রোগের আলোচনা! করিয়াছি। 

তাহা তত্বৎ স্থানে দ্রষ্টব্য। ফলতঃ সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর, বিশেবতঃ 

নাসিক! হইতে রক্তত্রাব এবং কৃষ্ণলোহিত ও স্পর্শে বেদনাবুক্ত অথবা 

পচা ক্ষতাবশিষ্ট ( 041)0161)005 ) টনপিল গ্রন্থি থাকিলে ; ডিফুথিরিয়া ) 

রক্তত্রাবযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ এবং লেপা হাম) টাইফয়েড ও রন্তআ্াবযুক্ত 

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ সাংঘাতিক জর) বিষাক্ত ক্ষত নিবন্ধন 

পার়িমিয়া, সেপ্টি'সমিয়! প্রভৃতি রক্তদোষণুক্ত সাংঘাতিক জর, এবং দুষিত 
হাব রোগ এবং শরীরের নানা স্থান হইতে পচা রক্তজাববিশিষ্ট বহুবিধ 

রোগের পক্ষে ইহা! উপযোগী ওঁষধ। 

সাহচ্বাভিন্ক ীভিজ্্ল্র লা উক্সীলক্কিলাল্রেন্্র লক্ষণ 

সহ ভ্রুত্টেলা্ন্ লক্ষণের বিশেষ এঁক্যতা থাকায় তাহার চিকিৎমাতেও 
ইহ! অতি উৎকৃষ্ট ওঁষধ বলিয়। বিবেচিত। কাল বস্তুর বমন, দুর্বলতা 
জ্ঞাপক মৃছ প্রলাপ; পীতবর্ণ ত্বক এবং শরীরের সর্ধবিধ বাহা ছ্বার 
হইতে রক্তস্রাব, এমন কি সম্পূর্ণ ত্বকের ঘর্মগরন্থি হইতে রক্তআব বা 

রক্তময় ঘর্ম গ্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা উপকারী । 

এ রোগ শরীরে যে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্ন করে তাহ স্ঠাবারোগাপেক্ষা 

রক্তের শোচনীয় ও সাংঘাতিক বিষাক্ত অবস্থারই অধিকতর পরিচয় দেয়। 

ল্্যাডনিলাম্ সালকে কাল বমন হয় বলিয়া তাহ 
ভ্রুহু্টেলীস্ন সহ তুলনীয় । 

শোণিতল্রাবপ্রব্ণতা ; শারীরিক উপাদাননিচয়ের পচিতাবস্থা 



ভাজা । ও ২৭৫ 

(68059০697০6 )) প্রভূত ছ্বর্বলতাঙ্দি টাইফয়েড লক্ষণ; রক্ত অথবা 

পিত্তের বমন ; জিহ্বার শুষ্ক, কটা ও বিদীর্ণ অবস্থা অথবা! তাহার মধ্য 

বাহিয়া৷ পীত ও কটা বর্ণ এবং পারে লোহিতাভার বর্তমানতা৷ এবং মুত্রের 

ত্বল্নতা ও প্রায় গভীর কাল বর্ণের স্টায় কৃষ্ণাভ৷ অথবা কখন মৃত্রের সম্পূর্ণ 

রোধ ইহার প্রদর্শক বণিয়। গ্রহণ করা যায়। 

২। ন্যাজা ( 912 0111)0019,25, ) 

সন্ক্ 1 ন্তাজার কার্ধা প্রতিষেধক-_তাপ, এলকহল, স্ল্ট। 

অুজ্নলীল্স শউন্রঞ্র 4এপিস্, আর্স, ক্যাক্টাস্, ক্রটন টি, হিপার 

ম।, ল্যাকেসি, মাক । 

সাব্রাব্রঞ্প ভ্রিল্জা 1-ল্যাকে সিস্ প্রভৃতি অন্ঠান্ত সর্পবিষের ন্তায় 

সাজা মেঞ্মজ্জা-মান্তক্কীয় স্নাধুমগ্ুল আক্রমণ করিলেও নিউমোগ্যা্টি.ক 

এবং গ্রসো-ফ্যারিঞ্জিয়াল স্নাধুতেই ইহার খিশেষ ক্রিন্। হইয়। থাকে | এজন্য 

শোণিতের পচন ও আধকতর তারল্য নিবন্ধন কালশিরা ও বক্তত্রাব 

প্রভৃতি সর্পবিষের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীতও ইহা বিশেষ শ্বাসকষ্ট ও 

হৃতপগযন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া থাকে । 

লক্ষণ । 

, স্বন্ন /- মাত্মহত্যার গ্রবৃত্তিস্চক উন্মাদ রোগ। প্রলাপ। রোগী 
দুঃখিত এবং চিস্তান্বিত ; মানসিক অস্তের্ধ্য ) বিষণ্নতা; রোগী কারনিক 
ক্ষতি এবং ছুর্ভাগ্য-বিবয়ে চিন্ত। করিয়া আপনাকে অসুখী করে। 

হ্ন্পিও৪ এ ন্নাডডী 1 হৃংপিওপ্রদেশে অবসাদ এবং 

অস্বস্তির অনুভূতি । হৃৎপিগু প্রদেশে তীব্র বেদনা । হৃৎপিণ্ডের থর থর ঝা 

পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ গতি এবং হৃৎকম্প। হ্ৃৎম্পন্দন শ্রুত হওয়। যায়। 

নাড়ী ধীরগতি, তাহার ছন্দ এবং বেগ অনিয়মিত; হুূর্বল, স্ুত্রবৎথ ; 

চিৎ বোধ্য। 



২৭৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞান। 

গভনাভ্ডযজ্ভল্ £--গলমধ্যে অনেক শ্রেক্মার সঞ্চয় । গলমধ্যে চাপ 

ও গলরোধ । গলমধ্যে কর্কশ ও চাছ। ভাব । শ্বাসরোধের অনুভূতি প্রযুক্ত 

রোগীর গল! চাপিত বোধ । গলমধো ও গলগহুবরে শুষ্কতা ও সংকোচন । 

গলার বাম পার্থ টাটানি ও চিমটি কাটার ভাব। অননাণীর সঙ্কোচন 

ৰশতঃ গেলা কষ্টকর অথবা অপস্তব। গুলগহ্বরের কষ্জলোহিতবর্ণ। 

শুলীভক-মন্নেত্ডিিক্স ঃ- বাম অগ্ডাধারে খলীবৎ বেদনা । পাতল! 
ও শুভ্র শ্বেতপ্রদর। স্তগচ'গ্ধর হাস। 

জ্বর £-শরীর শীতল এবং পতন বা কোল্যাপ্নলক্ষণযুক্ত | 

অঙ্গনিচর় শীতল, পদ বরফবৎ শীতল । মুখমগুলে জালাযুক্ত তাপ। 

রোগী অতান্ত অস্তুস্থ, উষ্ণ থাকে এবং জরভাবধূক্ত বোধ করে। 

চিকিৎসা । 

ভিহক্ুনিক্িজ্সা লা মল্রাভ্রন্ গলক্ষত্ড 1- গলগহ্বরের 

কৃষ্জলোহিতব্ণ, পুতিগন্ধ প্রশ্বাস এবং গলাভাঙ্গ! কামি প্রভৃতি লক্ষণে 

ইহা লন্যান্কেস্িসীদিক সর্পবিষের তুলা । ভল্যাক্কিস্নিস্ে কণ্ঠার 
অত্যধিক স্পর্শাছিষণ তা) শূন্য গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় ও কঠিনাপেক্ষা 

তরল বস্তু গলাধঃকরণে বেদনার আধিক্য এবং নিদ্রায় রোগের বৃদ্ধি) 

লযাঠভলক্স রোগের স্বরযন্ত্ আক্রমণ, তজ্জন্য শ্বাপরোধের অনুভূতি 

নিবন্ধন রোগীর কথা চাপিত বোধ, শ্বরযন্্ এবং শ্বাসনলীতে কাচ! 

বা অবদরণভাবের অনুভূতি এবং হ্বংপিণ্ড আক্রমণে তাহার পক্ষাঘাতের 

উপক্রম প্রভৃতি উভয় ওঁধধের 'পপ্রভেদক | হৃৎপিণ্ডের পক্ষাথাতের 

উপক্রম হইলে রোগীর শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়; সে খাবি খাওয়ার 

হায় অবস্থায় নিদ্রোখিত হয়; এবং তাহার নাড়ী ক্ষণলোপবিশি্ট ও 

স্থত্রবং থাকে । ডিফ.থিরিয়া রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ায় উপরি উক্ত 
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লক্ষণনিচয় উপস্থিত হইলে ডাং পেষ্টন নুাভ্কাক্র প্রয়োগে বিশেষ ফল 
লাভ কগিয়াছেন। 

ফলতঃ হৃৎশুল বা এঞ্জাইন। পেক্টরিস্, হৃৎকম্প, হৃতৎকপাটবিকার, 
হৃংপিগু প্রদাভ এবং জংপিণ্ডের পক্ষাঘথাতিক অবস্থা গ্রভৃতি হৎপিণ্ডের 

নানাবিধ ক্রিয়াগত ও উপাদানগত রোগে অগ্ঠান্ত সর্পবিষাপেক্ষ। 

ল্যত্কান্স অধিকতর সম্বন্ধ থাকাই অন্থমিত হয় এবং কাধ্যক্ষেত্রেও 

ইহ] আধিকতররূপে বাধছত হইয়া থাকে। হাৎপিগ্ডের পক্ষাঘাতের 

উপক্রম, হাপানিলক্ষণের উপস্থিতি, হৃৎপিণ্ডের কম্পান্বিতভাব এবং অধিকস্ত 

যপ্তগত রোগে খুক্খুক কা'সর আক্রমণ ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য । 

োগীর শ্বারোধের ভাব শয়ন করিলে অথবা নিদ্রান্তে বদ্ধিত হয়। 

৩। ইল্যাপজ. (15191)5 00191111)05 )। 

স্ল্লক্ক 1-সাধারণভাবে ইল্যাপ্স্ সমশ্রেণীর স্পথ্ষি সহ প্রায় স্ব 

বিষয়েই তুল্য। 

সাএ্রালঞ। ভ্রিঝ্সা 1 অগ্তান্ত সর্পাবষক্রিয়া সহ ইল্যাপৃস্ ক্রিয়ার 

সাধারণ সাদৃগ্ত থাক! বাতাত ইহার ক্রিগ্ার বিশেষত সম্বন্ধে আমরা বিশেষ 

কিছুই জ্ঞাত নঠি। তবে রোগচিকিৎসা সম্বন্ধে বাহ! কিছু লিখিত হইল 

তাহা ইহার রোগারোগ্যণন্ধ বন্ছদশিতার ফল। 

চিকিৎসা কর্ণরোগ-_প্রতিশ্যায় ; কাণপাকা।-_ 
ইল্নযাস্াস্েন্ল কর্ণনদ্দি রোগে কর্ণে কাল খইল জন্মে, কর্ণনাদ হয় ও 

কর্ণ পাকিয়। উঠে। ইহার তরল পুয়ের বর্ণ পীতাভদবুজ এবং রক্তমিশ্রিত। 

ইহা ভ্যান্কেন্িম্ন এবং ভ্রুত্রেলাসন সহ তুলনীয়। 



লেকচার ৬৭ (1,201, সু্যা,) 

জান্তব ওষধশ্রেণী। 

ম্যামালিয়। বা স্তন্যপায়ী জীবোশুপন্ন ওষধ। 

১। ক্যাউরিয়াম। ২। হিপমেন্স। ৩।ক্যাষ্টর 
ইকুই। ৪। মক্কাস। ৫। মেফিটিস। ৬। ল্যাক্ 

কেনিনাম্। ৭1 ল্যাক্ ডিফোরেটাম্। 
উপরি উক্ত ওষধনিচয়ের পরীক্ষা আশানুরূপ পুজ্ঘানুপুঙ্ঘতা সহ ন! 

হইলেও রোগচিকিৎসায় তাহাদিগের উপকারিতা সম্বন্ধে আমর! নিতান্ত 

অজ্ঞ নহি । চিকিৎসক বিশ্ষের বহুদশিতা লন জ্ঞানের উপর আনাদগের 

এই সকল উষধ বিষয়ক জ্ঞানের ভিক্তি স্থাপিত। অতএব নিয়ে এই সকল 

ওষধের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহ বিবৃত হইল, চিকিৎসক-মগ্ুলের ভবিষ্যৎ 

অনুসন্ধানের উপরে ষে তাহার উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা.বল! বাহুল্য । 

১ । কাষরিয়াম্ (০951011117). )। 

(বিভার নামক সামুদ্রিক জন্তবিশেষের লিঙ্গত্বকের শুষ্কীভূত স্রাব )। 

সাহ্বাল্রপ। ভরি 1_কাষ্টরিয়মের যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও 
ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি স্থিরীরুত হইয়াছে । 

বাতপ্রক্কতির উত্তেজনা প্রবণ স্ত্রীলোক, যাহারা কোন কঠিন রোগাক্র- 

মণের পর প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব বশতঃ গুল্ম বাযুরোগাক্রান্ত হয়, তাহা 

দিগের পক্ষে ইহ। উপযোগী । নিয়ে ইহার লক্ষণ বিবৃত হইতেছে। 

ভশম্ক্ুণ। /-_কা্টরিয়ামের লক্ষণ__বাত প্রক্কৃতিবিশিষ্ট, আশঙ্কান্বিত 

এবং বিমর্ষ রোগিণী খাতুআবকালে চঞ্চলতাগ্রস্ত হয়। ছিন্নবৎ বেদনার 
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ঘর্ষণে ব! চাপে উপশম । খতুকালে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ 

চাপ। বানু কর্তৃক উদরস্কীতি, খতুকালে কুঁচকিতে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি 

এবং মলত্যাগেচ্ছা । নাভির চতুঃপার্থে কর্তনবৎ বেদনা । রক্তসংযুক্ত আমের 

মলত্যাগ, অথবা সাদাটে জলবৎ উদরাময়ে মলদ্বারের জালা । মলত্যাগের 

পূর্বেব কর্তনবৎ উদ্রশূলের চাপে অথব! রোগী দ্বিভাজ হইলে উপশম। 

চিকিৎসা । 

শ্শিল্গস্ুলন 4- বাত প্রকৃতির স্্রীলোকদিগের টাইফয়েড জ্বরান্তে 

জৈবপ্রতি ক্রিয়া শক্তি পুনরাগত ন1 হওয়ায় শিরঃশুল-প্রবণতা জন্মে । 

শিরঃশুলে মস্তক ঝন্ ঝন্ করে। মন্তকত্বক্ ম্পর্শ(সহিষ্ট এবং কীট 

বিচরণ€ৎ অস্গভূতিষুক্ত থাকিলে ব্া্ল্িয্মীম্্ প্রযুক্ত হয়। 

ভদকভ্রস্ুল্ন 4 ভাবপ্রণতা। বিশিষ্ট জ্ত্রীলোকদিগের ম়্বিক 

উদরশুলে শরারের পাুরতা, শীতল ঘন্ম এবং হঠাৎ দৈহিক শক্তির 

অভাব বশতঃ,পদ শীতল হইলে ভাং ট্রোষো ক্কা্ল্রিক্সাম্্ 
প্রয়োগ করিতেন। 

, আতশুলাত্ভাল শা ওস্েন্লিসী 1 আর্তবাভাবরোগে 
বেদনাধুক্ত উদরস্ফীতি জন্মিলে এবং জরায়ুর সংকোচন সহ কুস্থন বশতঃ 

ফৌটায় ফোটায় রক্তআ্রাব হইলে ডাং ট্রোষোর কাউন্রিআাস্ প্রয়োগের 
ডাং টিষ্টু অনুমোদন করিয়াছেন। 

উউদকল্লাসজ্ 4 দুর্বল ও বাতপ্রকৃতির শিশু, যাহার! গ্রীক্মতাপে 
অথব1 দস্তোদ্গমকালে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহাদিগের জলবৎ 

অথবা সবুজ আমধুক্ত উদরাময়ের যদ্দি প্রচলিত ওষধদ্বারা কোন উপকার 

৭ হয়, কাজল্ভিলাম্ প্রয়োগোপযুক্ত | 



২৮৪ হোমিওপাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

২। হিপমেন্স € [71010010721)65 1121)011)6110. )। 

কনল্ষণ্। 4- প্রলাপ; গলক্ষত রোগে গলায় এবং অন্ননলীতে 

সংকোচন নিণন্ধন রোগী কিছু গলাধঃকরণ অসমর্থ; চক্ষু%ট মুদ্রিত ক্লে 

চক্ষুজাপার বুদ্ধি । ত্বকে রসবিষ্বিক! জন্মে। 

ভিন্কিহুত্না 1-উপরিউক্ত ভক্ষণান্ুপারে জার্নি ঝ। 

আন্ত ভ্জেন্র হিঞ্সলেম্ন্স্ দ্বারা উপকার হইয়াছে 

৩। ক্যাষ্টর ইকুই (0951016০001 )। 

চিন্কিশুডন £-ঘোটকের ক্ষুরের অভ্ন্তর ভাগে যে লোহিতবর্ণ 

পদার্থ জন্মে তাহাকে ক্যাষ্টর ইকুই বলা যায়। ইহা স্তনাগ্রের 

ক্ষত রোগে বাবজত হওয়ায় ফল দর্শাইয়াছে। স্তনের বোটা ফাটিয়া 

যায়, কর্কশ হয়, এমন কি দুর্িশাগ্রন্ত বোটা ঝুলিয়া পড়ে । 

৪। মস্কাদ» মুগনাভি, কস্তুরী ( 219501)05) 110191. )। 

শহ্লহ্ 1-০স্কাস্ যাহার কাধ্য প্রতিষেধক--থিফিডিয়ন (শিরঃশুল 

জন্মাইলে )। 

লক্ষণ । 

হমন্ন এলছ ক্রীক্তু রোগী সুরাপানোন্ত্তণৎ উত্তেজিত 7) নাঁড়ী 

পূর্ণ এবং দ্রুত; শরারতাপ কিঞ্চিৎ বদ্ধিত) সস্তিষ্ষে রক্তারধিক্য ) 
উন্মত্তবৎ প্রলাপ, শৃঙ্খলাহীন দ্রুত কথ) ওষ্ঠ নীলধর্ণ এবং মুখমণ্ডল 

পার হইয়। যেপর্যান্ত রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত না হয় কটুবাক্য 

বলিয়া থাকে; কোন প্রকার শব্দ হইলেই রোগী চমকিয়া উঠে) 

মৃত্যু সম্বন্ধীয় উৎক্া) উৎকণ্ঠা জন্মিলে মুচ্ছছর ভাব) মুচ্ছায় 

শরীরের শীতলতা, মুখের পাওুরতা এবং সম্পূর্ণ জচৈতন্ত ; গুল্সধায়ু- 

রোগবৎ ঞ্াক্ষণ) পানোন্ত্তবৎ প্রলাপ কথন) নিদ্রাহীনতা; পেশীর 
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আনর্ভন ) শারীরিক ক্রিয়াবৈষম্য বা এট্যাকৃসিয়;) মুখের আশ্্য্যান্থিত 

ভাব; ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ অপেক্ষা প্রবল ও স্থায়ী আক্ষেপ 

অধিকতর? 

চিকিৎসা । 

9ল্সলান্তু লা হিড্িলিলা 1-হ্কাস্ুলমল্াক্ক 
হল্লাগ্েল্স দক্ষণমণ্যে স্ুচ্ছবউ প্রধান। এ০লাক্কিডিজ্ডাত 
-কুলুলাত্নত উজেনসিজণ5 এবং ম্াক্রস হত্ক্কেতো। গুভৃতি 
€যধের গুল্সবাধুতেগ হচ্ছ] ভইয়া থাকে, কিন্তু রোগলক্ষণের মধ্যে 

মচ্ছ। প্রধান স্থানীয় ভহণে অধিকাংশ সুনে স্আ্চান্ন্ লক্ষণসহ সাদৃশ্ত 

প্রকাশ করায় ধোগের উপস্থিত কালে ইঠা উপযোগী । হবন্ুুহাল- 
এব আক্ষেপ আভভ্তাম্ত্ডা এ-৫ গ্লুলঞ গ্লুলঞ হচ্ছ শল 

আআ ভ্রমণ ইহার এাদ্দশক স্থান পক্ষণ। কথিত লক্গণ উপস্থিত 

থাকিলে ডাং হিউজের মতে ইহা সব্বোৎকষ্ট এবং ডাং হেবারম্মিথের 

মতে গুল্বাদু রোগে ইহা অভ্যাজ্য '৫ষধ বিয়া গণ্য। পেশীর 

আনত্তন এবং বর্ষের প্রচ আন্ষেপ অথবা সংকোচন বর্তশান থাকে । 

মুখে গেঁজণা উঠে, রোগী শীত বোধ করে এবং শাহার মুখ 

নীলিবণ ভইতে পারে । স্ক্ক্রীত্ রোগী প্রচুর ও ফেকাসে মুওত্যাগ 

করে, তাহার পপ্লোবান [ইষ্টিরিকান বা গুল”, শিরঃশুণ এবং 

উদর ক্ষতির লক্ষণ উপাস্থৃত হয়। অনেক সময়েই সহানুভূতিশীল 

বা সিম্পাথিটিক স্ীযুমণ্ডলের উদরস্থ সোলার প্লেক্সাস্ বা ্নাধুজালের 

উপর বাধুর চাপ ইহার মুচ্ছ| এবং অটৈতন্টের কারণ খলিয়া 
অনুমিত হয়; এই সকল রোগীর বেগে উদ্গার উঠিলে রোগের 

উপশম হয়। অদম্য হান্তা এবং মনভাবের পধ্যায়ক্রশিক পরিবর্তনে 

পর্যায়ক্রমে আনন্দ ও দুঃখের উপস্থিতিও ইহার. লক্ষণ মধ্যে গণ্য। 
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কামপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়ায় ্বান্োল্মাছেলক্র ভলম্ষণ। উপস্থিত 
থাকিতে পারে। গুল্মবায়ু ঘটিত হি ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে এবং গুলা- 

বাষু গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উচ্চ শব্দের উদ্গারের পক্ষে ইহা সর্বোত্রুষ্ট ওষধ। 

হহ্চচন্ গুল্সবাদুরোগী বড় কলহপ্রিয় বা কটুভাষী, এবং কলহ করিতে 

করিতে রোগাক্রান্ত হইয়! পড়ে । শ্াযালাভিডিজ্সান্ম উষধও কট্রভাফিতা 

এবং তিরস্কার করার জন্ত খাত । সংক্ষেপতঃ আভ্রুমঞ্১ *ক্্যা- 

ভ্রলস্বিক ভ্রুল্দম্ন ও হাত গ্রীলাস হিিন্রিক্াস্ হা 
ও০ল্মল্ল লশ্মীম্মভ্ডা চুল ০ক্ুক্াসে ম্ুভ্রভ্যাঙ্গ 

ওহ হুলাশু শসতভীন্ভ্ডাল্র শঞ্পক্ছিতভি প্রভৃতি গুল্সবাযু- 
রোগণক্ষণ স্ক্কালেক্ল পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে। জান্তব 

পদার্োৎপন্ন অগ্ঠান্ত ওষধমধো ক্যা্ভ্রিআাহ্ম ও সক্জ্ঞাসেল্ 
হ্যায় বহুতর স্্াক্সবিক দূর্বলতা ঘটিত অসঠিষুতাদি গুল্সবাযুর পুর্বরূপ 
লক্ষণ পক্ষে উপযোগী । যাহাদিগের শরীরের অবস্থ। গুল্ম বাঘুরোগাক্রমণের 

আশঙ্কাযুক্ত বিয়া অন্নমিত হয় তাহাদিগের সেই অবস্থার সংশোধনে 

ইহা ফণপ্রদ উষধ। 

ল্যারিঞ্িস্মাস গ্রাইডুলাস্;) আক্ষেপিক হাপানি; 

ফুস্ফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাত; এঞ্জাইন! পেকুরিস্ বা 

হৃৎশুল ; হুপ-শব্দক কাসি; হৃৎকম্প 1--এই সকল স্বাযু 
বৈকারিক রোগেও অবস্থাবিশেষে স্ক্ষী্. উপকারী। এই 

সকল রোগের সহিত অনেক সময়েই গুল্সবামু লক্ষণের আভাস থাকে । 

খর্ খর শবধিশিষ্ট নিঃশ্বাস থাকিলে এবং আহারে ও হান্তে রোগের 

আক্রমণ হইলে ল্যারিঞ্জিস্মাস্ স্রাইডুলাস রোগে ( ইহার অধিকাংশ রোগে 

স্বরযন্ত্র ও বক্ষের সংকোচন থাকায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়), আক্রমণ 

হঠাৎ হইলে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ শ্্লেম্াপৃণ বক্ষে ঘড়ঘড়ি 
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থাকিলে ও বক্ষের খল্লীবৎ অবস্থায় তাহার সংকোচন বশতঃ শ্বসকৃচ্ছ, 
জন্মিলে হাপানিরোগে, বক্ষে সংগৃগগীত অত্যধিক শ্রেম্মা, নিষ্ঠত করিবার 

কষ্টজনক ফুস্দুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে, বক্ষের অতিশয় কশাভাব 

উপস্থিত ভওয়ায় অনবরত দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তিদুক্ত হৃৎশূল রোগে, 
যপরোনান্তি শ্বাপকৃচ্ছ, ও শ্ল্েম্মার ঘড়ঘড়িযুক্ত হুপশব্ষক কাসিতে এবং 

শ্বাসকৃচ্ছ, ও মৃত্রাকল্প উৎকঞ। প্রকাশক হৃৎকম্পরোগে সহ্্কাত্ন্ উপযোগী 

ওধষধ বনিয়! বিবেচিত হইয়াছে । 

৫। মেফিটিস্ (11০ [)1)1615 £810028109078-) | 

ভুলন্ীজ্ম শত্ম্র 4 এম্বণ, আর্স, ককাস্, করেল রুত্া, ড্রসিরা। 

সাপ্রান্র্প ভ্রিজী1- মেফিটিস্ প্রধানতঃ মন্তিক্ষমেরুমজ্জা আক্রমণ 

করায় নিউমোগান্ত্রীক ম্নাযু আক্রান্ত হইলে শ্বাস্যস্ত্রের আক্ষেপিক অবস্থা 
উৎপন্ন হয়। এজন ইহ1 হাপানি এবং হুপশব্ষক কাসি প্রভৃতি রোগ- 

চিকিৎসায় বাবহৃত হইয়া! থাকে । ইহা ভুমেরু দেশীয় বিড়ালবৎ জন্ত 

বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। 

নল 1 স্ীলমল্ুভ্র পান করিতে জল স্বরযন্ মধ্যে প্রবেশ 

করে। মগ্চপায়ীদিগের হাপানি এবং নিদ্রাকালে গন্ধকের বাম্পান্রাণের 

হ্যায় ইাপানি। শ্বাসগ্হণ কষ্টকর, শ্বাসত্যাগ প্রায় অসম্ভব হুইয়। 

উঠে অথব! তাহাতে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্ষ উৎপন্ন হয়। বক্ষের অবদরণভাব, 

্বরভঙ্গ এবং বক্ষভেদকারী বেদনা! থাকায় জলপান করিলে, কথা কঞ্চিলে 

অথব। উচ্চ স্বরে পাঠ করিলে, ফাঁপা স্বরের আক্ষেপিক অথব! গভীর 

কাসির অবস্থায় শ্বাস টানিলে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে ; রোগী নিশ্বাস 

ফেলিতে পারে না, আহারের কতিপয় ঘণ্ট| পর ভুক্ত বস্ত বমন করিয়া 
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ফেলে; রোগ লক্ষণ রজনীতে ও শয়ন করিলে বন্ধিত হয় এবং প্রাতঃকালে 

কাসি সরল হইলে কিঞ্চিৎ গয়নার উঠে। 

চিকিৎসা । 

লুঞ্প্পক্ক্ক কাস আা। জুটি কুল 1 শ্বরযন্ত্রেরে অতি 

সুস্পষ্ট আক্ষেপযুক্ত হুপশব্দক কাদিতে ৫স্ক্কিটিস্ন উপকারী ওষধ। 

রজনীতে শয়ন করিলে কাসির বুদ্ধি হয় এবং তাহাঠে শ্ব'সবোধের অনুভূতি 

জন্মিলে শিশু শ্বাস ফেলিতে পারে না। ডাং ফ্যার্রিংটন খলেন বহি- 

দুষ্টিতে ওবধ রোগের বৃদ্ধি করে বলিয়া বোধ তইলেও প্রকৃত পঙ্গে 

ইহাতে ভোগকালের খর্বত| জন্মাইয়া থাকে । €মক্রিড্িস্্ রোগে 
প্রতিগ্তায়িক অবস্থাপেক্ষ। হুপ্শবেরই 'প্রাধাগ্ত থাকে | ইহা শ্বাসরোধ- 

কর অবস্থা কাপির সঙ্গে সঙ্গে এবং ক্ুব্প্েকিনজীহ্ম আরলজাম্ে 
তাা কাদির পূর্বের উপস্থিহ হয় এবং তাহার পরে রোগী বড় দর্ববল 

তইয়! পড়ে । ৫সক্রিক্িস্েল কাসিতে অধিক গয়ার থাকে না । 

ডাং ফিসার তাহার শিশু চিকিৎসাবিষস্নক পুস্তকে হুপিংকাপিতে 

2মক্িউস্্ অপেক্ষা হুক্প্হযান্িল্ অধিকতর প্রশংসনীয় 
বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যন্ত শুক্ষ কাদিতে প্রতিশ্ঠায়িক 

লক্ষণ স্রম্পষ্ট না থাকিলে, কামির আবেশের স্থায়িত্ব কাল অত্যধিক 

হইলে এবং তাহাতে বক্ষের সংকুচিতভাব বর্তমান থাকিলে ডাং 
ডিউইও নলযাশ্পঞ্যাভিনিন্নেক্ল উপকারিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। অতি 
যন্ত্রণা প্রদ হুপিংকাসিতে মহাত্মা হ্যানিমান ভ্লিভ্ভাত্মমল্ বিষয় উল্লেথ 

করিয়! গিয়াছেন। 

ভশসান্িল্লোগ লা এরভুচ। /_ সগ্যপায়ীদিগের হাপানিরোগে 

হমক্ষিটিস্ কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ক্ষম্নকাশরোগের 
শ্বাসকচ্ছ, ভ্ভল্লিল্লা দ্বারা প্রশমিত না৷ হইলে ইহার ব্যবহার করা 
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যাইতে পারে। লেন এবং ভিটা এন্থলে দরষ্টব্য। 
রজনী ২ টার সময় রোগের বৃদ্ধি হইলে ল্রভঙ্েক্স্ন্ এবং ডাং ব্লেকের 

মতে বিদীর্ণথৎ শিরঃশৃউপসরযুক্ত রোগে ট্িক্টা উপযোগী । ০সক্ষিউিস্ন 
রোগী বিলক্ষণ শৈশ্যাসহিষু । বরফবৎ শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলেও 
রোগা আনন্দান্ুভব করে। 

৩। ল্যাকৃ কেনিমাম, শ্ব-ছুপ্ধী (180 07101100110 ) 

সন্তজ্_ল্যাক্ কেনিমামের সমক্রিয় ওষধাবণী--এপিদ্, কনায়, 
মিউরেক্স্, ল্যাকেদি, কেলি বাই. পাল্ন্ সিপি. সাল্ফ। 

সাধারণতঃ ইঠার একমারা। গষধে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। 

সাব্রালঞ ভ্রিজআা £--প্যাক কেনিনাম বিশেষ প্রকারের 

স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে । ইহার বথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও 

উপরি উক্ত স্নায়বিক এবং অগ্তাগ্ত শরীরযন্থলক্ষণের যে বিশেষত দুষ্ট 

হয় তাহাতে বরোগচিকিৎসাম্ম ইহার নির্বাচন বিশেষ কষ্টসাধা বপিয়া 

অন্মিত ভয় না। নিয়ে আমর! ইহার বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণের 

উল্লেখ করিয়। রোগ বর্ণন কালে অগ্ঠান্ত লক্ষণের যথাষথ বিবরণ করিব। 

মানমিক লক্ষণে রোগীকে অত্যন্ত লিস্ক্রতিশ্পীলন দুই হয়, রোগী 

কোন বস্তু ক্রয় করিলে তাহা ফেলিয়া চলিয়া যায়, কোন বিষয় পিখিতে 

অনেক অনাবশহ্ঠক কথা লিখে অথবা! আবগ্ক কথা পিখে না; শেষের 

কথা পরিত্যাগ করে) ণিখিতে বা পড়িতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না 

অত্যন্ত বাতিকগ্ন্ত থাকে । 

বিষ এবং ভরসাহীন রোগী মনে করে তাহার রোগ অসাধ্য; তাহার 

বন্ধু বান্ধব কেহ জীবিত নাই; বাচিয়া ফল নাই ; যে কোন সময়ে ক্রন্দন 

করিতে পারে। 
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অসন্তষ্ট এবং উত্তেজনা প্রবণ ; সকল স্ময়েই, বিশেষতঃ রজনীতে, শি 

ক্রন্দন করে ও চীৎকার করে। | 

মৃত্যু ভয়ে, উন্মাদ হইবে বলিয়া, সিড়ি হইতে পতিত হইবার আশঙ্কায় 

এবং এক! থাকিতে রোগী ভীত হয়। 

শরীর অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণ, অস্থির এবং স্পর্শাসহিষ্ণ থাকে। 

রোগ লক্ষণ এক স্থানে স্থির থাকে না, ক্রমাগত ম্লান পরিবর্তন 

করে, ত্বরিত শরীরের একাংশ হইতে অন্তাংশে ধাবিত হয়, কতিপয় 

ঘণ্ট। অথব৷ দিবসের পর পার্খব হইতে পার্ান্তরে যায়। 

চিকিতসা । 

শ্পিল্লোছ্নুর্লন বা ভার্তিগো £-লযাক্ক ০কলিল্ 
শিরোধূর্ণন অতি আশ্চর্য্য প্রকারের । ভ্রমণকালে রোগীর অনুভূতি জন্মে 

যে, সে উচ্চে লাক্সুনাগল্লে ভাস্স্মান্ন হইতেছে; শয়ানাবস্থায় 
বোধ করে যেন সেম্পত্যোস্পভ্্রি লাভ । ল্ন্যাক্ষেস্নিস রোগী 

শয়ন করিলে বোধ করে যেন সে বাঘুমধো ভাসিতেছে, তাহার শরীরে শষা। 

স্পর্শ হইতেছে না, অথব! সে নিয়ে নামিয়! পড়িতেছে। 

পর্ব্বে বল হইয়াছে ইহার পরীক্ষো্তুত লক্ষণের তাদরশ প্রাচুর্য নাই 
অথবা রোগচিকিৎসায় ভূয়ে! ব্যবহৃত হইয়া তাহারা চিকিৎসকমণ্ডলীতে 

সর্ধবাদিসম্মতরূপে বিশ্বান্ত বলিয়া গৃহীতও হয় নাই। তথাপি 

লক্ষণ নিচয়ের অবিরত স্থান পরিবর্তনশীলতা-_ফাহাতে 

রোগ প্রাথমিক আক্রমণ স্থান হইতে অন্যাংশে যায় এবং 
পরেই পুর্বব বা তৎসন্নিহিত স্থানে পুনরাবর্তন করে-_ 
এবিষয়ে চিকিৎসক মগুলীত এঁকমত্য আছে। ফলতঃ বেদনা ও 

স্ফীতি প্রভৃতি রোগ লক্ষণের আড়াআড়ি ভাবে পুনঃ পুনঃ 
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স্থান পরিবর্তন ল্যান্ক কন্বিক্র অকাট্য ও অনন্তসাধারণ 
1 / 

প্রদর্শক বিয়া গৃহীত হইয়াছে ।' উপরি উক্ত রূপ লক্ষণপ্রকৃতি বর্তমান 

থাকিলে পিনস ব। অজীনারোঁগে পর্ধ্যায়ক্রমে এক নাসিকার রোধ ও 

অগ্ততর হইতে আব. রলবাত বা রিউম্যাটিজমৃ, গলক্ষত,মারাত্মক 
গলক্ষত বা ডিফথিরিয়া (ক্ষত কাচের স্তায় মস্থণ ও চকচকে থাকে), 

ম্যাষ্টাইটিস বা স্তনপ্রদাহ গরড়াত প্রদাহিক রোগ এবং এমন কি 

গুলসবায়ু প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক না কেন তাহার আনুষঙ্গিক 

বেদনাদি লক্ষণের যদি আড়া আড়ি ভাবের স্থান পরিবর্তন 
শীলতা। বর্তমান থাকে ন্যান্তক ৫ক্নিলাম্ম তাহ! আরোগ্য 

করিতে সক্ষম 1 

ল্রতভেলাবাল্ছল্য লা ব্লেজ্কিজী 1--উজ্জবল লোহিতবর্ণ, 
চটচটে এবং সত স্থ তাভাবের খতুর্নাৰ অতি শীস্াগত ও অতি প্রচুর 
হইলে তন্যান্ত তকন্নি উপকারী । খতুর পুর্বে ও খতুকালে স্তন 
শ্কীত, বেদনাঘুক্ত এবং স্পর্শসহিষুণট থাকে । ভ্রুক্কাসেন্ 

খতুশোণিত ঈষৎ কৃষ্ণবণ এবং সুতা সুতা! ভাবের হয়। স্তনের স্ফীতি 
গ্রভৃতিতে ইহা হুন্বাজআীন্ম সহ তুলনীয় । 

ফাঁইসমেটা! বা যোনির স্ফীতি ও যোনি হইতে বায়ু 

নিঃসরণরোগ- ল্যান্ড ০কন্নি আরোগ্য করিতে সক্ষম । এ রোগে 

ইহ] ব্রন, লাইক, শীল ভ্ স্যাভ্ছুউ সহ তুপনীয়। 
সহজ ও উপদংশজ ক্ষতের আকৃতি কাচব মত্ণ ও 

চাকচিক্যশালী হইলে নযান্ক ্কেন্নি উপকার করে। 

শ্ল্ত কল্লোঞ্র করিবার আবশ্তক হইলে ভন্যান্ড €কুম্নি 

দ্বার তাহ! প্রায় নিশ্চিতরূপে সংসাধিত হয়। রুদ্ধছুগ্ধ পুনরা- 
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নয়নে ন্যান্ক ভিজ্ঞ এবং এলাক্কি শ্রেষ্ঠ । ভ্যাক্পেল্দ্কা- 
স্শীভাক্র শষ ৫শাশ্উিসওও কুদ্ধ গ্ধ পুনরনয়ন করিতে পারে। 

শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখ] কর্তবা যে নন্যান্ক ক্কেন্িম্মীন্ন গলাভা- 

স্তরে অনেক লক্ষণ উৎপন্ন করিয়। থাকে ; এজন্য ইহ! তাহার রোগা- 

রোগোর একটি উৎকৃষ্ট ওঁষধ বলিয়া পরিগণিত । 

৪ ল্যাক্ ডিফ রেটাম (14270 19510121017),) 

( শক্তিতে পরিণত দুপ্ধ বা ঘোল ) 

সান্দান্রল। ভিজা £-ডাং ডন্কিন ঘোল দ্বারা বছুমূত্র ও 
লালামেহ বা এন্ব,মগ্টরিয়ারোগ চিকিৎসায় আশীতীত ফল লাভ করায় ডাং 

সোয়ান ইহকে হোমিওপ্যথি প্রথান্ুারে শক্তিতে পরিণত করেন। 

তদবধি বহুতর কৃতপিছ্য হোখিওপ্যাথিক চিকিৎক অতি কঠিন কঠিন 
রোগে ইহার ব্যবহার দ্বারা উপধুক্ত স্থলে ইহার অমোঘ রোগারোগ্য 

শক্তির নিঃসন্দিদ্ধ পরিচয় গ্রাপ্ু হইয়াছেন । 

আনরা অদনকেই জ্ঞাত আছি কোন কোন বাক্তি স্বভাবতঃই 

দৃপ্ধবিদ্বেবী থাকে অথবা ঘে কোন প্রকার আকারে প্গ্ধ পান করিতে, 

এমন কি ছানা, মাথন প্রভৃতি দ্ধের অংশ বিশেষ দ্বার! প্রস্তত সামগ্ী 

তাহারা আহার করিতে পারে না, কিম্বা আগার করিলে রুগ্ন হইয়া পড়ে । 

এই সকণ ব্যক্তি দ্ধ বড়ই অসঠ্ষুণ থাকে; দুগ্ধের ওষধগুণ পরীক্ষায় 

ইহারাই উপযুক্ত পাত্র। ইহারা দুগ্ধ, ঘোলাদি থেকোন প্রকার ছুগ্ধ, 

হইতে প্রস্ততপদার্থ আহার করিলে যেসকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় 

তাহাত্তেই আমরা ইহার রোগারোগ্যকর ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হহয়! 

থাকি । র 

হুগ্ধে অসঠিঞু ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীর অত্ন্ত শীতল ও রক্তৃহী 
থাকে। উষ্ণ গৃহ প্রবেশ অথব। উষ্ণ বন্তর্ধার! দেহ আবৃত করা, ইহারা কিছুতেই 
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ইহাদিগের শরীর উষ্ণ হয় না। ইহারা এতদূর শীতকাতর যে নির্বাত 

গৃহেও বোধ করে যেন গাত্রে পাখার বাতাস লাগিতেছে। ইহারা সিক্ত 

বাযুতে বা আব হাওয়াতেও অসহিষু। ইহাদিগের সম্পূর্ণ শরীরে, 

বিশেষতঃ মন্তকে, রদবাতজ বেদনা ও শ্গাধুশুল হয়। শিক্ষার্থীদিগের 

স্মবণ রাখা উচিত যে দুগ্ধে বিদ্বেষবিশিষ্ট ব্যক্তি, প্হ্গ্ধ পান করিলেই 

ঘাহাদিগের উদরাময় এবং বিবমিবা, বমন, বমনঘুক্ত শিরঃশুল ও উদগার 

প্রভৃতি আমাশয় লক্ষণ উপস্থিত হয়” তাহারাই ল্ন্যান্ক ভিজ্ঞু,জ্ 

উপযুক্ত কার্যাক্ষেত্র। 

লক্ষণ | 

সন্ব 4 ভগ্নোৎসাচ, জীবন রক্ষার্থ চেষ্টাহীনতা ) সূতা হওয়ার 

নিশ্চিত ধারণ! থাকিলে ও রোগী তজ্জন্ত ভীত হয় না। 

স্শুল্ক /-ব্মনযুক্ত শিরঃশূল (আমেরিকার ) প্রাতঃকালে 

গাত্রোথান করিলে লণাটদেশে আরম্ত হইয়! মস্তকপশ্চাতে বিস্তৃত হয় 

(ব্রাক )) খতুত্রঃবকাপীন তীক্ষ দপদপানি শিরঃশুলে বিবমিষা, 

বমন, অন্ধত্ব, অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং অতান্ত ছূর্বলতা জন্মে) গোলমাল 

শবে, আলোকে ও শরীরচালনায় বদ্ধিত হয়; মস্তকে কশিয়া ফিতা 

বাধিলে তাহার উপশম হয়; শিরঃশুল হইলে রোগী প্রচুর ফেকাসে 
মত্রত্যাগ করে। 

লাক্স /-গুলবাযু রোগে বোধ হয় যেন একটি বৃহৎ গোল! বা! 
গুল (01095 17056511095) আমাশয় হইতে উখিত হইয়| 

গলদেশে যাওয়ায় শ্বাসরোধ করিতেছে (এসাফি)। নিদ্রাহীনতা 

বশতঃ বন্ুকালস্থায়ী এবং যৎপরোনাস্তি কষ্ট (ককু, নাই এসি ) ও 

অত্যন্ত অস্থিরত। জন্মে এবং কোন কাধ্য করুক বা না করুক রোগিণী 

১৯ 



২৯৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান | 

অত্যন্ত শক্তিহীন বোধ করে, ভ্রমণকালে ক্লান্ত হয়। রোগিণী বস্ত্াবৃত 

থাকিলে্ড বোধ করে যেন শরীরোপরি শীতল বাতাস বহিতেছে ; যেন 
তাহার শধ্যাবস্ত্র সিক্ত আছে। 

হবভ্ন এল হললদ্বাল্ /নিক্ষল মলবেগ 3 বিষ্ঠা শুষ্ক এবং 

কঠিন) বিষ্ঠা বৃহদায়তন ও কঠিন থাকে এবং অত্যন্ত বেগ দিয়া 
তাহা ত্যাগ করিতে মলদ্বার ক্ষত হয় ও রোগী বেদনায় চীৎকার স্বরে 

ক্রন্দন করিয়া উঠে। 

ভ্রীভকত্নেতিদ্রিজ 4 খতুত্রাব বিলম্বে হয় ) স্পীভল্ল ভ্কলেল 
হত্ুড ভূউবাজেল খতুরোধ ঘটে ( কনায়)) খতুআ্াণকালে এন্ক 

৫শক্সালা জগ্জ সাম্ কল্িলে ভহুুক্ষশীু আক্ডল্লোঞ 

ছবকতিয্পা স্ক্রল শ্বকভ করাল সহ্য ভাতা অক্ষ 
হখাক্কে (ফস্)। 

চিকিৎসা! । 

শ্পিব্রগস্পুল । হতড্ডেল্ড 4-ললাট প্রদেশে তীক্ষ শিরঃশুল 
আরোগ্য ন্যান্ক ডিজ্ু্লিভাম্ম কিঞ্চিত সুখ্যাতি (লাভ ) 

করিয়াছে। শিরঃশুল দ্পদপানি প্রকৃতিবিশিষ্ট। রক্তহীন স্ত্রীলোক- 

দিগের মধ্যে এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায় । রোগিণীর কঠিন কোষ্ঠ 

বদ্ধ থাকে এবং বিবমিষা ও বমন হয়। 

ন্জ্ুস্মভ্র»ঞ সগ্রুমনেহ জা ভাইঞজান্বিভিস্ন ভিল- 
লৌস্1-মধুমেহ চিকিৎসায় ননি তোল! (টানা) ছুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে । প্রথমে রোগীর অবস্থা বিশেষে কিঞ্চিৎ ন্যুনাধিক সাধারণ 

পেয়ালার এক পেয়ালা! (অঃ ৬৮) করিয়া ছুগ্ধ পূর্ব্বাহ, মধ্যাহ্ন, এবং 

রজনীতে পানের ব্যবস্থা! করিয়! তাহা সহা হইলে এবং রোগীর অবস্থা! ক্রমে 

উন্নতি লাভ করিলে তাহার মাত্রার বৃদ্ধি কর! আবশ্তক । এরূপে রোগী 



ল্যাক্ ডিফেণরেটাম্। ২৯১ 

দৈনিক 81৫ সের পধ্যন্ত দুগ্ধ পান করিতে পারে । ফলতঃ আমরা 

রোগীকে উপরি উক্ত পরিমাণ ছুপ্ধ পান করাইয়াছি। শর্করাধুক্ত থাগ্ 

রহিত করিতে হয়। 

ভকল্লাুুন্রহস্প লা অ্রল্যাশ্তাত্্ ইত্ডজীলীই 1 
রক্তাল্নতাবিশশিষ্ট, পুষ্টিহীন, দুর্বল এবং শীর্ণকায় স্ত্রীলোকদিগের জরাধুর 

রক্তাধিক্য ব্যতীত9 যদি শিথিল জরায়ু স্থানচাুত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে 

নন্যান্ ভিল্ুলেউ।ন্ম তাহা আরোগা করিতে পারে। এানেল- 

টি,স্৮ত _ুললজ্া এছিস্ ০5 ক্্যাক্ষে আস্ 
০উন্মিউ5 ০ভললন্নিজ্সীতন্ এবং ৫ন্ভ্রীন্ম হাইস্কুল 

প্রভৃতি ইহার অন্যান্ত বধ । 

লভ্কগ্ল্োঞ্প বা সাতল্রসম্ম ভন ৫৯শ্সলন্্ 4 শীতল 

জলমধো হস্ত ডুবাইলে অথবা নানাধিক এক খাটি ঠাণ্ডা ও কাচা দগ্ধ পান 
করিলে নন্যাক্ক ভিজ্ঞু্ল খতুরোধ ঘটে। ষধের বাবহার ন! 

করিলে, তৎপরে শীতল জণমধো হস্ত রাখিলে ক্ষানামজামেওু 

খাুরোধ ঘটে । হা এ রোগে ক্ুসক্ক্সাস্ন সহও তুলনীয় হয়। 

শভ্ষুলস্পোথ বা ভ্ঞ্চ্নি 1-উপাদানগত হৃংরোগ, পুরাতন 
যকৎবিকার ও বনুকালের লালামেহ বা এন্বমিন্গুরিয়৷ প্রভৃতি রোগ জন্ত 

এবং সবিরাম অবরাস্তিক জলশোথরোগ ল্যান্ক ভিডিজ্কু/ল্লেজাম্ছ 

দ্বারা আরোগা হইয়াছে। 

অদম্য ৫ক্কাভিলনাক্রোতেসে ঝিষ্টা। বৃহদায়তন, শুষ্ক ও কঠিন 

থাকিয়া পুনঃপুনঃ নিষ্ল মলবেগ হইলে এবং বেগ দ্বারা অতি কষ্টে 

মলত্যাগ করিতে মদ্দ্বার ছিন্ন হওয়ায় যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চীৎকার 

স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে নন্যান্ত ভিজ্ফু, তাহা আরোগ্য করিয়া 
থাকে । 
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ফলতঃ ননী বিবর্জিত অথবা নির্জলা বা অমিশ্র গো-ছ্গ্ধ 

রোগীর অবস্থান্থদারে ন্যনাধিক মাত্রীয ৩1৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর 
ব্যস্থা করিয়া আমরা বন্থতর অদম্য ০ক্ষাউনলদ্ধ5 গ্পুক্লাভিন্ন 

শদললামস্স* পুক্রাভন আমল্লত্ত এবং ভ্কলম্পোশ- 
ত্লোগ আরোগ্য করিয়াছি । বসাপরুষ্টতারোগেও এন্প চিকিৎমায় 

উপকার পাওয়া বায়; মেদরোগ ব| শরীরে বসাধিক্য জন্ত সুলতা 

নিবারণের ইহা অতি প্রকৃষ্ট উপায় । তাহাতে ননী তোল! ছুপ্ধই 

উতকষ্টতর ব্যবস্থা । এরূপ চিকিৎসায় আমরা জল একরপ বন্ধ করাই 

শ্রেয় মনে করি, তবে রোগীর নির্বন্ধাতিশয় জন্য অল্প পরিমাণ জল দেওয়! 

যাইতে পারে। জলের পরিবর্তে বেদানার রস উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা । 

রুসিয়া এবং মধ্য এসিয়া দেশে হপ্রুম্সেহগ জালাতমহত 

অল্ষমাক্কাম্প এবং নানাপ্রকার তকলশ্শোহ রোগাদির জন্ত একরূপ 

চিকিৎসা প্রচলিত আছে, তাহা “কুমিন্ চিকিৎসা” নামে খ্যাত। 

ঘোটক অথব1 গাভীর দুগ্ধ হইতে “কুমিস্” প্রস্তত হয়। কুসিয়া দেশে 

ইহার এইরূপ প্রস্তত প্রণালী--ছুই চা-চামচপূর্ণ গোধুমের ময়দ!, গ্ররূপ এক 
চামচ মধু, এক চানচ বিয়ার মগ্যের গাজলা ও যথোপযুক্ত ভুগ্ধ একত্র 

মিশিত ও কাদার শ্ায় প্রস্তুত করিয়া কিঞিৎ উষ্ণ স্থানে রাখিয়া 

দিলে “তাহ! ফাপিয়া উঠে বা উচ্ছলিত হয়। এই বস্ত বস্ত্র থলিতে 

পুরিয়া ৭৮ সের দুগ্ধ পূর্ণপাত্রের উপর ১৬ হইতে ২৪ ঘণ্ট। ঝুলাইয়া 
রাখিলে থলি হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ পদার্থ দুগ্ধে পতিত হওয়ায় দুগ্ধ 

পরিবর্তিত হইলে “কুমিস্” প্রস্তত হয়। রোগীর অবস্থান্ুসারে ইহ। 

প্রতিদিন ৪1৫1৬ সের পর্যন্ত ব্যবস্থ। করা যায়। 



লেক্চার ৬৮ 0200 [এখো]া) 

বাট্যাচিয়৷ জাতিভুক্ত ওউষধ। 

বাফ রেণ। (390 1২91)9,) | 

সাবার লা 1-কটকটে ব্যাঙ্গ বা টোড (1০8. । 

ুলন্ীম শর 4 এগ্রাস্ ক্যা, কনায়, ল্যাকেসি, ফস্। 
লাপ্রান্র্। ভিজ £-বাফের পরাক্ষালন্ধ বিশ্বাসযোগ্য কোন 

লক্ষণ পাওয়া! বার বণিয়া আমর! জ্ঞাত নহি। ইহার ক্রিয়াবিষয়ে যাহ! 

লিখিত হইল তাহার অধিকাংশই চিকিৎসালন্ধ বন্ুদর্শিতা ও কিঞ্চিৎ উপরি- 

উক্ত পরীক্ষা হইতে সংগৃহীত লক্ষণ মাত্র। ইহা প্রধানতঃ মস্তি-মেরুমজ্ঞেয় 

ননযুমণগ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়! বুগ্ধিবুত্তি এবং গতিপ্রদ স্বায়ুমণ্ডল বিধ্বস্ত 

করিয়া থাকে ॥ মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানের বিকার বশতঃ রোগীর কুপ্রবৃত্তির 

উত্তেজন। হইলে রোগী পশুবৎ আচরণ করে। তাহার মাদক দ্রব্য সেবনের 

ইচ্ছা জন্মে এবং হস্তদৈথুনের প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় সে নিভৃত স্থানের অন্বেষ্ণ 

করে। প্রবাদ আছে ইহাতে ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হয় বলিয়া কোন কোন 

অসতী স্ত্রীলৌক স্বকার্ধ্য সাধন মানসে স্বামীর ধবজভঙ্গ উৎপাদন জন্য ইহা! 

প্রযোগ করিয়া থাকে । ইহার ক্রিয়ায় মুগীবৎ সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন 

হয়। ইহা অতি সত্বর লমীকামগুলী আক্রমণ করায় ল্রস শ্রশালী 

লাহিয্সা লশীলর্নণ স্ক্রীভি উহুস্ল্ল হয অধিকাংশ 

মময়ে এই স্ফীতি কোন স্ষভ্ড হইতে আন্রক্ভ হই! 

হাক্কে ত্বকে ইহার প্রগাঢ় ক্রিয়া আছে। 

চিকিৎস!। 
ম্মগীলোগ জা এস্পিলেস্ুলি 4-ভীতি ও হস্তমৈথুন অথবা 

অপরিমিত ইন্ত্রিয়সেব নিবন্ধন মুগীরোগের জীস্ক অন্ভতম প্রধান 
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ওষধ রূপে গণ্য। ইহার *অর1” অথব! রোগাক্রমণের পূর্ব সতর্ককারী 
লক্ষণ জননেন্দ্রিয় হইতে উখ্িত হয়, এর্বং সঙ্গমের অবস্থাতেও রোগের 

আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। ইহার রোগের প্রকারভেদে “অরা” 

সোলার গ্নেক্সাস্ বা উদরাত্যন্তরীণ সহানুভূতিক স্নায়ুজালবিশেষ হইতেও 

বিস্তৃত হইয়! থাকে । ইহাতে রোগাক্রমণের পূর্বে রোগী উত্তেজনা প্রবণ 

থাকে, অনেক সময় অসংলগ্ন কথা কনে, এবং অল্পেই ক্রোধান্ধ হয়। কিন্তু 

অযথা ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রযুক্ত রোগ চিকিৎসাতেই লাহ্ত 
ত্লেশীল্্ প্রক্ুষ্ট উপকারিত দৃষ্ট হইয়া থাকে । শিশুদিগের রোগের 
আক্ষেপকালে মস্তক পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা উপকার 

প্রাপ্ত হওয়। যায়। ডাং দিপি বলেন “খতআ্রাবের অবস্থার এবং হঠাৎ 

ভীতি প্রযুক্ত মুরীরোগে ইহ! উপকারী 1৮ 

কূমির উত্তেজনা বশতঃ মুগীবৎ আক্ষেপকালে অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখিত 

রোগী যদি “নীলবর্ণ” ভইয়া যায় তাহাতে উত্ওিগো। ফল প্রদ। 

সাল ভম্িক্কালল হায় ল্রাহ্ুও অত্যন্ত উগ্রন্বভাব ও উত্তেজনা- 

প্রবণ থাকে । এই ঢই ওষধ এবং স্নিভিলম্িহ্া ও ক্্যাক্কে- 

লিসা “অরা” সোলার গ্লেক্সাস হইতে উত্থিত হয়।' ০উন্াাত্সেল্ 

মুগীও কৃমি আদির প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া এবং জননেন্দ্িয় সংস্থষ্ট কারণ হইতে 

উৎপন্ন হয়। 

লাক চিকিৎদ্য অগ্ঠান্ত রোগমধো মারাত্মক (81811209171) ক্ষত 

এবং তৎসংস্থই সীক্াপ্রপীলীল্ল ীললর্ণ ল্ক্রীর্ভিঞ 
শ্ন্নেল্র চুড-্রুল্ডা জ্ঞানের স্ক্রীভি লা ক্ষতি ত্লাঙ্গ 

সহস্চন্ স্ক্লীতিি ও সম্তডিস্রত্কোহ্মলত্ভ! প্রধান। 



লেক্চার ৬৯ (00 1য) 

মেলাস্ক! শ্রেণীর জান্তব ওষধ। 

মুরেক্স্ ( [00109 ) | 

কোমল শরীরবিশি্ট সামুদ্রিক জন্তবিশেষের রঞ্জক পদার্থের থলির রদ । 

সাঞ্বালরল। ভিলা 1- মুরেক্স্ সিপিয়ার অতি নিকট সম্বন্ধযুত্ত 

বস্ত। বিশেষ যত্বপূর্বক পরীক্ষিত না হইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার 

ক্রিয়াবিষয়ে যতদূর স্থিরীভূত হইয়াছে তাহাতে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙম হয় যে 

মিপিয়ার স্টায় ইহা ও জরায়ুর রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে এবং সিপিয়ার ক্রিয়! 

সহ ইহার ক্রিয়ার লক্ষণগত অতি ঘনিষ্ট সাদুশ্ঠও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 
আমাশ স্থানে “দমিয়া যাওয়া” বাঁ “কিছু নাই নাই ভাব” এবং শসভ্্যক্ত- 

লী হজ্জ্রন্মিিক্কেন্ল আনিস হলিলিলিস্সা। াভ্িল্ল 
হু-ুস্ান্ল অন্নুক্ভুত্ভি ভ্ুল্মিলেন উসত্লেশ্পনন ও আড্ডা" 
জআাড়িজ্ভানবে ভুক্সজ্ল সনে সহললী কভিস্তা 

ভ্াতক্র বারা চেওজল্র তেই উভয় ওষধেই বিষ্কমান আছে। 

প্রভেদ এই যে মুরেক্স্রোগার অতিশয় ও প্রায় অদমা সঙ্গমেচ্ছা এবং 

সিপিয়াতে তাহার অভাব অথব। তাহাতে দ্বণা বর্তমান থাকে । জননে- 

ন্দ্িয় সংস্পর্শে মুরেকৃসের সঙ্গমেচ্ছ গ্রাবলতর হয়। ইহার শ্রাবাদি সিপিয়ার 

আ্লাবাপেক্ষা অধিকতর থাকে । ইহার খতুত্রাব অধিকতর প্রচুর। রজনীতে 
রোগী চমকিয়1 জাগ্রত হয় এবং তাহার প্রচণ্ড মুতরবেগ হইলে প্রভূত 

পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্াাগ করে) সিপিয়াতে এরপ দুষ্ট হয় না। উভয় 

ওঁষধধেই থাকিয়া থাকিয়া খতুত্রাব হয়, এবং উভয়ই জরাধুর গ্রীবার রোগে 

উপকার করে। 



২৯৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

চিকিৎসা! । 

স্ুক্রম্মেহ জবা স্পক্লনি সুল্তিল্স আমরা উপরে স্মুল্তে 
ুশ্নেন্ল যে মৃত্রাধিক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে রোগী রজনীতে 

প্রভূত পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্যাগ করে। ডাং এলেন অগ্ত প্রকার 

মূত্রাধিকোর বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে কোন রোগী রজনীতে 
ভ্যােক্িআান্েজ ল্যাহছজ পুনঃ পুনঃ অতান্ন পরিমাণ দুর্ণন্বযুক্ত 

মূত্রত্যাগ করিয়াছিল। তবে বিদিত থাকা উচিত যে প্রচুর মৃত্রত্রাবই 

স্মুল্লেকসেন্ত্র নিয়মিত ক্রিয়া এবং তাহারই অনেক রোগী ইহা 

আরোগ্য করিয়া থাকে । 

বানর, লা ম্াাক্রি ভিউউচ্মাল্র +-ডাং জসেট্ হুল 
ক্রুস্ন দ্বারা বতর রোগীর ম্যামারি টিউমারের বেদনা, বিশেষতঃ তাহ! 

খতুম্রাবকালে বদ্ধিত হইলে, উপশম করিয়াছেন । 

আ্রীভ্কলন্েতিজিকসন্োগ- হ্নক্েজিজী! ৪5. ৫শ্রভি- 
৩্দল্লল লা জুকুল্রিজ্সা 5 জল্বরাক্সুত্রস্ণ লা শলাস্্সাচ্দ্ 
স্ুভ্রাল্লাহই 2 া১নন্বাতি্ক ভনহহত্ড জল্লাস্সু হা সান 

উইন্ভজ্পু্পন্ ভব হ্ুউশললাস 5 এ ল্কাম্সোম্যীদি 

প্রস্ভত্ভি 1 স্ুল্লেকিস্েক্স রজাধিক্য বা মেনরেজিয়ার বিষয় 

আমর! ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং চ্নিঙ্সিজ্জা সহ তাহার প্রভেদও 

বলিয়াছি। 

ফলতঃ ভকল্লীন্সুত্রথস্প রোগেই সুজেক্কস্ন্ বিশেষ সুখ্যাতি লাভ 
করিয়াছে। ইহ! তাহার সর্ধপ্রধান বা! প্রায় এক মাত্র উষধ বলিলেও 

অত্যুক্তি দোষ ঘটে ন1। ইহাতে বস্তিকোটরমধ্যে গুরুত্বাঙ্গভূতি জন্মে 

এবং বোধ হয় যেন উদ্ররবনস্ত্রাদির যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে) 

রোগী তাহার বাধ। জন্দাইবার জন্ত বসিয়া আড়াআড়ি ভাবে উরুদ় 



মুরেক্স্। | ২৯৭ 

কঠিনরূপে সংবদ্ধ করে; আমাশয়স্থানে খালি বোধ হয় এবং তীক্ষ 

বেদন! উর্ধে স্তন পর্যন্ত যায়; কোন কোন রোগীর বেদনা শয়নে বৃদ্ধি 

হয় এবং সেক্রাম বা বস্তিপশ্চাতের অস্থি কন্কন্ করে) কাহার বা 

প্রচুর ও সবুজ অথবা! বক্তদংযুক্ত শ্বেতপ্রদর দুষ্ট হয়, রোগী অস্বাভাবিক- 

রূপে কামাতুর থাকে এবং তাহার জরাষু বিবৃদ্ধ, কঠিন ও দড় কচড়| 
ভাবধুক্ত হয়) অধিকাংশ রোগিণীরই উপবেশনাবস্থায় জরায়ুতে টাটানি 

বোধ হওয়ায় বন্তিকোটরমধ্ো তাহার। জরায়ুর অস্তিত্বের স্বাতন্ত্য অনুভব 

করে। জরাবুত্রংশ হইনেক্তেলাক্কচ্ছু, লা ললাপ্রন্ তলদ্না 

ভয়। গর্ভশ্রাব অথবা কৃচ্ছ,সাধা প্রসবের পর ভ্কল্লাম্সুল গ্ুক্রাভিন্ন 

দলকে জরায়ুতে স্পশসহিষ্ণণ বেদন। থাকিলে এবং দক্ষিণ অগাধার 

প্রদেশের টাটানি দক্ষিণ বক্ষে বিস্তৃত হইলে স্মুল্েম্স্ন্ উপকারী । 

শ্সনবাক্তে জল্রাক্সুসহক্ুুচিত্ড হইজ্সা ্বাব্ভালিক্ক 

আক্ান্রাদিকভি স্ক্িপভ্ড লা হহভ্ড মনা হশুজীজ্স (599 

11101116109) ) সরণান্সোপরি গুরু চাপ, অর্শের স্ষীতি, ঈষৎ সবুজীভ- 

পীতবর্ণ, কথন কখন বক্তসংযুক্ত শ্বেত প্রদর, কখন বা মলত্যাগকালে যোনি- 

দ্বার হইতে রক্তন্্াব এখং কটিদেশে অত্যন্ত ক্লাপ্তি, নিম্াঙ্গে বেদনা! ও 

জরায়ুতে ছুরি কাঘাতবৎ তাঁক্ষ বেদন৷ প্রভৃতি, জন্মিপে স্ুন্লেক্কেস্্ দ্বারা 

মহদ্ুপকার হয়। ইহাতে জরাধুগীবা দপ্দ্প্ করে। 

জরাযুরোগে সুল্লেকলেন্ল নিনমশ্পিজী5 লিনভিললাচ্ি 

হ্যাড্িলা্ম এবং ভ্রল্সীভেলাতি সহ তুলনার আবস্তক। 
স্নিশপিআ। অনেকাংশে সুল্লেক্সেল্সল তুল্য হইলেও 

শ্বাবের আপেক্ষিক স্বল্লতা ও কামেচ্ছার অভাব স্পষ্ট প্রভেদক 
থাকে । জরাযুগ্রীধারোগেও উভয় ওধধমধযো বিবিধ সাদৃপ্ত আছে) 
কিন্তু রুগ্র স্থানের টাটানির অথবা বস্তিকোটরের ক্ষত স্থানের 

উপরিভাগে কোন বস্তর চাপ লাগার অনুভূতি থাকার, তাহা হইতে 



২৯৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা উদরে ও বক্ষে ধাবিত হওয়ায় পূর্বকথিত রূপ 

ঘন পীত অথবা রুক্তযুক্ত শ্বেতপ্রদরের বর্তমানতায় স্মুল্রেকস 

নিন্সিজ্ হইতে প্রভেদিত হয়। 

মৃত্রাধিক্যে স্মুলোেকস্্ ভ্রিল্মীতেকাত্উিল সমকক্ষ) 
উভয়েই রজনীতে পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণ মুত্রত্যাগ হয়; প্রথম 
ওষধে মুত্রের প্রচণ্ড বেগ হইলে রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয়, শেষোক্তে 

তাড়াতাড়ির সঠিত প্রচুর ও দুর্গন্ধ মৃত্রত্যাগ হয়। 

স্ুল্লেকস্ত লিলি এবং ভ্রিজতিকাউি5 তিন ওঁষধেই 
সবিরাম খতুকত্রাব হয় এবং উদরযন্ত্রের ঠেলমারাও ইহাদিগের সাধারণ 

লক্ষণ থাকে; নিনম্সিআা এবং ভিাতিজাটেজ্র সঙ্গম কষ্টপ্রদ, 

স্ুজেক্স্নে তাহা অদম্য ; স্যুল্েক্কস্ন এবং ভিন্মাজেলা্ে 

আক্ষেপিক খতুআবের প্রচুরতা থাকে । ভ্রিল্সাভ্কোতেল্র শ্বেত- 

প্রদ্র উভয়াপেক্ষাই উগ্রতর ও ক্ষতকর থাকে, এবং সংস্পৃষ্ট স্থানে তাহা! 

হাজা উৎপন্ন করে। 

কামোন্সত্ততায় ইহা! ভিনন্লিমআসীষ্ঘম এবং জনীভিলন্াম্মেল্ল সহিত 
ভূলন1 করা যায়। 



লেকচার ৭০ (1707 1) 

রেডিযেট! জাতিয় জান্তব ওষধ। 

১। করেলিয়াম্ রুব্রাম। ২। মেড়ুসা। ৩। 
ব্যাডিয়াগ! । 

১। করেলিয়াম (0০079811141) [01000 01 

সলাঞ্রান্রঞ্প শাম্ম 1-রেড করাল, রক্ত প্রবাল। 

জু্ননীল্ম শন্ব 1-_বেল, ককাস ক্যাক্টরি, ড্রসিরা, মার্ক, নাই 
এসি, নাকৃন্ ভ। 

সাপ্রান্র। ভ্রিজ্ঞা ।-করেলিয়াম গ্রন্থির স্নাযুমণ্ডল আক্রমণ 
করিয়া শ্বাসযন্্পথের প্রতিশ্যায়িক অবস্থা উৎপন্ন করিলে অত্যন্ত শ্বাম- 

কৃচ্ছ, উপস্থিত হয় এবং বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেম্মার সঞ্চয় হইতে থাকে । 

ইহ] ত্বকে যে ক্রিয়। প্রকাশ করে তাঁচাতে সরা ও সিফিলিস বা 

উপদংশ বিষ-বাম্পের মিশ্রিত ক্রিয়ার আভাস পাওয়। যায়; প্রকৃত পক্ষেও 

কায ক্ষেত্রে ইহ তৎ বিষয়ক পরিচয় প্রদান করিয়াছে । 

লক্ষণ । 

ল্বানিক্কী 4-শুক্ক সর্দিতে নাসিকা রুদ্ধ থাকে; নাসারন্ধ, ক্ষত- 
যুক্ত। অ্রাবযুক্ত প্রচণ্ড সদ্দিতে গলিত মোমের স্টায় গন্ধহীন শ্রেম্মাআ্াব । 

নাপিক। হইতে রক্তআ্াব, বূুজনীতেই অধিক । 

গু ভকন্ন্নেত্িজ্রল্স 1 লিঙলমুণ্ড এবং লিঙ্গমুগ্ডবেষ্টত্বকের অভ্য- 

স্তর প্রদেশে স্পর্শাসহিষু, লোহিতবর্ণ ও স্ফীত; তাহা হইতে ঈষৎ 



৩০৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

গীতাঁভবুজ ও ছুর্সন্ধ শাব। লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টত্বকের অভ্যন্তর 
প্রদেশে লোহিত ও সমতল ক্ষত জন্মিলে ঈষৎ পীত বস নিঃস্থত হইতে 

থাকে । 

শ্বাস অভ্ঞ্ £- প্রাতঃকালে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে বোধ হয় 

যেন বাযুনলীপথে বরফবৎ শীতল বায়ুর শআ্োত বহিতেছে, তাহাতে 

কিঞ্চিৎ কাসির উদ্রেক হইলে শ্বাসনলী হইতে অনেক কষ্টে গয়ার 

তোলা যায়। কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসপ্রশ্বাস। থাকিয়া থাকিয়। 

প্রবল আক্ষেপিক কামি। 

জ্ক্ক /- ত্বগুপপি, বিশেষতঃ করতলোপরি মস্যণ কলঙ্ক। প্রথমে 

তাহা প্রবালবৎ লোহিৎ বর্ণ থাকে এবং ক্রমে কুষ্ণাভী হইলে তাহ! 

উপদংশের স্তায় বিশেষ পরিচিত তাঅবর্ণ ধারণ করে (ফ্যারিংটন )। 

চিকিৎসা । 

লাসিক্কা সি 4-ডাং হাস্ বলেন-_“আমি বহুদগিতা ছারা 

জ্ঞাত হইয়াছি যে, ক্ল্লাল পশ্চাৎ নাসিকারন্ধে'র সদ্দিরোগের অন্ঠতম 

উৎকৃষ্ট ওষধধ) পশ্চাৎ নাসাপথ হইতে বিন্দু বিন্দু শ্রেম্মা গলমধ্যে পতিত 

হয়। অন্ত কোন ওষধের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না পাইলে আমি 

অধিকাংশ রোগীকেই এই ওষধ ব্যাবস্থা করি। ইহা নিম্ষল হওয়ার 

সংবাদ আমি ক্ধচিৎ পাইয়। থাকি।” এস্বলে ট্রাম ক্ষান্ত 

তুলনীয় ওষধ। 

হুপ্শব্দক কাসি বা হুপিং কফু।-__-কঠিন হুপিংকাদির 
পক্ষে কুল্রালল উৎকৃষ্ট ওুঁষধধ বলিয়া গণ্য। কাসির আক্রমণ হুই- 

বার পূর্বে শ্বমসরোধের অনুভূতি জন্মে। শিশু থাবি খাওয়ার স্থায় 

করিলে তাহার মুখ কাল হইয়! যায়। ইহাতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী 
ও ঘণ্টাধ্বানবৎ কামি অতি শীঘ্র শীপ্ব হইতে থাকে তাহাকে 



কোরেলিয়াম্-_মেডুসা-_ব্যাডিয়াগ! | ৩০১ 

“মিনিট গান্” কাসি বলে। খাবি খাওয়ার স্তায় ও কর্কশ শবের শ্বাসপ্রশ্বাস 

দ্বারা ইহার শ্বাসরোধের অবস্থ!. প্রকাশিত হয়। বোধ হয় কাসির 

আক্রমণের পর শিশু নিস্তেজ হওয়ার ঢলিয়! পড়ে ॥ সম্ভবতঃ ইহ! অনেক 

সময়েই রোগের শেষাবস্থায় উপযোগী, কিন্তু রোগে ম্নায়বিক লক্ষণের 

বর্তমানত। এবং রোগাক্রমণের পুর্বে বক্ষের সংকোচন ইহার 

অতি আবশ্তকীয় নির্দেশক লক্ষণ বলিয়া! জানিতে হইবে। ইহার 

কাকরববৎ নিংশ্বাসশব্দ বা হুপ্ সক্কিটডিসেক্র স্তায় জস্পই নহে । 

ডাং টিষ্ট ককুল্রলেভিকামম এবং ৫চভিলভল্নিজাম্মক্ষে ছপ 

শব্ধক কাসির চিকিৎসার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ওষধ বলিয়া উপদেশ দিতেন 

এবং ডাং ডান্হাম কুল্লালত্কে প্রচণ্ড রোগের ওঁষধ বলিয়া 
প্রশংস। করিতেন । 

শাক লা ভি্পদস্পভক হ্ষভি 1--প্রবালের ভ্তায় 

পোহিতবর্ণ, সমতল এবং অতিশয় জড়ভা ববিশিষ্ট ও কখন কখন বেদনাধুক্ত 
উপদংশের ক্ষত চিকিৎপায় কুবরা অতি উপকারী ওষধমধ্যে ধর্তব্য। 

উপদংশজ কোমল ক্ষত বা শ্াঙ্কইড কিন্বা সফ্ট শ্ঠাঙ্কার ইহা অতি শীঘ্ব ও 

নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া থাকে । 

২। মেডুমা বা জেলিফিস (10009 ০7 ]16115791).)। 

চিন্ি৬ন11-€সভুসা আডিকা। ম্ুুল্লেন্সেল্ 
স্তায় আমবাত আরোগাকারী ওঁষধ। কিড্নিতেও ইহ! কিঞ্চিৎ ক্রিয়া 

প্রকাশ করে। 

৩। ব্যাডিযাগা (32018£9.) 

সাপ্রা্র লা 1 ফ্রেশ ওয়াটার স্পঞ্জ । 

অভুলনলীম শহর /ব্যার কা, আয়ডি, কেলি আয়, মার্ক, 
ফাইটল, সিলিক, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফার। 



৩০২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

সান্বান্পশ ভিলা 4 রুশিয়াদেশের নির্মল জলমধ্যস্থ স্পঞ্জ 
ব্যাডিয়াগ! নামে খ্যাত। ইহার উপাদান বিশ্লেষণ করিলে লাইম (চুর্ণ), 

সিলিকা! ( বালুক1) ও এলুমিনা ( কর্দম) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই 
সকল বস্তুর উপরেই ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে বণিয়া হানিমান ইহাকে 

এন্টিসোরিক ওধধ শ্রেণীভুক্ত করিয়! গিয়াছেন। ইহা! শোণিতে ক্রিয়। 

প্রকাশ দ্বারা যে শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা গণ্মাল! ঘটিত 

শারীরিক অবস্থার সনৃশ বণিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার ক্রিয়ায় মুখ- 
মণ্ডলে যে তাত্রবর্ণ উত্ভেদ উঠে তাহা এবং ইহার উপদংশজ বাঘি 

আরোগোর ক্ষমতা ইহাকে এন্টিসিফিণিটিক বা উপদংশবিষ প্রতিষেধক 

ওষধ বলিগ্নাও প্রতিপন্ন করে। ইহা অনেকাংশে স্পপ্জিয়ার সমক্রিয়া 

ওউষধ। 

লক্ষণ | 

ক্ষান্সু 1 সম্পূর্ণ শরীরের পেশীর এবং ত্বকের দ্বষ্টবৎ বেদনা ; 

্গশে এমন কি বন্ত্র স্পর্শেও পেশী টাটার; আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার স্টায় 

টাটানি। 

হু স্পিও 1--হৃৎপিণ্ডের কঠিন থর থর কম্প; উপবেশন অথব] 

শয়নাবস্থায়, বিশেষতঃ হঠাৎ মানসিক উল্লাস ৷ ভাবোত্তেজনা জন্মিলে, 

শঙ্কাৰিত ভাবের হৃৎকম্প। 

চিন্কিশুতনা £-আমর। ইতিপূর্বে ল্যাড্ডিজাগান্ল হৃৎপিও 

লক্ষণ বিবৃত করিয়াছি। কার্ধ্যক্ষেত্রেও হঠাৎ উল্লাস প্রভৃতি মানসিক 

ভাবোত্তেজন! বশতঃ হহুক্রস্প হইলে কক্রিআা। এবং স্রসক্কক্রা- 

০স্নত্র স্তায় ইহ। দ্বারাও উপকার হইয়া থাকে । উপদংশ অথবা পুয়-মেহ 

নিবন্ধন ল্রাঁ্গী বা ভ্রিভন্দোক্র কুচিকিৎস। হওয়ায় তাহ দড়কচড়। 

ভাব ধারণ করিলে ক্কান্দ্র এন্নিম্যানিনিলোল্লর স্তায় কাধ্য করিয়। 

ল্র্যাড্ডিাঞ্গাও তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। 



লেকচার প১.৫760ঘা২2 যয), 

কীট ও পতঙ্গ পর্য্যায়ের জান্তব ওবধশ্রেণী। 

১। ককাস্ ক্যাক্টাই | ২। সিমেকৃস্। 

৩। ভেম্পা। ৪ ফর্মিকা। ৫ ডরিফরা। 

৬। র্যাটা। 

১। কক্কাস্ ক্যাক্টাই (০9০০5 08০0.) । 

ভুলনীক্প শঞ্র /- ক্যান্তারিস, আয়ডি, কেলি বাই, কেলি 

আয়। 

স্াপ্রান্রপ ক্রি 1-মস্তিষ-মেরমজ্জের ম্ামুমগ্ডল আক্রমণ 

দ্বারা কক্কাদ কিড্নি এবং পরিপাকষন্থ ও শ্বাস্যন্্রপথে ক্রিয়। প্রকাশ করে। 

এই ক্রিয়াফলে আক্রান্ত যন্বাংশের উত্তেজনা এবং প্রদাহ হইলে তাহ 

হইতে, বিশেষতঃ গলগহবর ও স্বরযন্ত্র হইতে, প্রভূত পরিমাণ আটা এবং 

দড়ি দড়ি শ্রে্মাত্রাব হয়। 

লক্ষণ । 

| ম্বালিক্কা £- পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাচি। নাসিক হইতে অত্যধিক 

শ্লেন্মর নিঃদরণ। নাসিকার শুষ্কতা । নাসারন্ধের পার্খে পীতবর্ণ মামড়ি। 

প্রাসহজ্ভ্র ;- বাযুননীমধ্যে শ্লেম্মার সঞ্চয়। রাযুনলীতে অবদরণ- 

ভাব বশতঃ কাদি। স্বরযন্ত্রপশ্চাতে আখরোট ফলের ন্যায় বস্ত খণ্ড 

আবন্ধ থাক! বোধ হওয়ায় বারম্থার রোগী তাহা গলাধকরণ চেষ্টা করিতে 

বাধ্য। স্বরযন্ত্রে প্রচণ্ড শুড়গুড়ি হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে 

রোগী কামিয়া৷ অনেক আট! শ্লেম্া! নিষ্টযত করে। শুড়গুড়িযুক্ত কাসির 



৩০৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

আক্রমণ শ্রেক্মা উঠিলে শেষ হয়। দন্ত মাজিলে অথবা মুখ ধৌত করিলে 
কাদি পায়। কাদিলে অনেক আটা ও শ্বেতলালাযুক্ত শ্রেম্ম। উঠে। 

কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। বক্ষে কষ্ট ওটাটানি। বক্ষপার্থে শ্থচিবেধার ও 

খোচালাগার 2্টায় বেদন1 | 

গল্লস্প্র্য 1-গলমধ্যে ও গলগহবরে শুষ্কতা ও আলা । গলমধ্যে 

কাচা ও ছচ। বোধ হইলে শ্রেম্স। নিত হয়। উপজিহ্বা গ্রালম্বিত বোধ 

হওয়ায় অবিশ্রান্ত গলার্থাকর । অবিরত গলাশুড়শুডি। গণপমধোর রোগ 

লক্ষণ তাপে, বিশেষত: শষ্াযাতাপে, বদ্ধিত। গেলার কষ্ট। 

সুজভ্ত্র ।_উভয় কিডনি প্রদেশে মৃদু চাপবৎ ও টাটানি বেদন|। 

মত্রত্যাগকালে মুত্রনলীতে জালা, মুত্রনলীতে স্থচিবেধবৎ বেদনা ও 

চুলকন1। পুনঃ পুনঃ ও অত্যধিক মৃত্রবেগ । বারম্বার ও প্রচুর পরিক্ষার 

মূত্রত্াব করিলে সত্বর তাহ! আবিল যুক্ত ও অপরিষ্কার হইয়৷ যায়। মৃত্রে 

ইষ্টকচুর্ণবৎ তলানি পড়ে। 

চিকিৎসা । 

শ্বীসঅন্্র তলোগ-ন্নাসিকাসদ্ি 5 জপ সক্ষক্ক 
হাসি 5 ব্বব্রঅক্দ্রপ্রীদ্হ আলা ল্যান্িওগাইইভিংল ও বাক্তর 

লী শ্রতিশ্ঠাক্স লা ক্যাউাল্র 5 অঙ্ষাকাম্ণ 

শাইইল্িত্ 4 শ্বাসযন্ত্র রোগ, বিশেষতঃ ুপিংকাসির চিকিৎসাতেই 
ুল্ক্ীস্্ ক্যাক্টীইল্র অধিকতর প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই সকল 
রোগের বিশেষ লক্ষণমধ্যে শ্রক্ভুভ আটটা ও চুড়ি চলড্ডি 
ক্েম্মা উল প্রধান স্থানীয় । হ্গস্মা নিউজ কল্লিভে 
ভ্াহ। স্ুভ্রান্কান্ল শ্রাল্রপ কল্ত্িলে ভাহাল্প এক 
সীমা স্ুখসহলগ্র শ্বান্কে ও অশল্প সীমা ম্বত্িকা 
স্ঞপস্ণ শ্রুন্তে 



কোকাস্-_সিমেকৃস্। ৩৪৫. 

শুলক্কীস্েল্স- ছপিং কাদির আবেশে রোগী কাসিয়া স্পক্তরিক্ষাল্। 
দলুস্ডি চড্ডি লেস নিউ, কুল্লিতেন স্পুর্থলহ জবস ও 
দ্বীন সুজ্েল্প হুচাক্স সুত্খ হুইত্তে গ্রুহত্ভল শ্পর্খ্যজ্, 
ন্িভু্ভ্ভ হয্স5 সহজে মুখ হইতে শ্থলিত হয় না। শিশুদিগের এইরূপ. 

কাসি হইলে দেখা যায় যে ম্পিশ্ঞ কানিজ কানিজ আটা শু 
সুজ ঞ্েম্সা কুভ্িলিল্লে লাস্নিকা। ও ম্যুহখ হইত্ভে 
কক »্ুজ্রেল্র আক্কাল্তে জে শর্খ্যভ্ড ক্লিআ। সড্ডে 
ও ক্কিছুক্ষাল্ন তেলীছল্মাম্ন খাক্িল্সা সল্্রে হিঙ্ 
হউইল্স1। আন £ শেষ রজনী ব! প্রাতঃকালে কাসির আক্রমণ হইলে 

অনেক সদয়েই স্বচ্ছ ও দড়িদড়ি শ্লেম্সার বমন হইয়া থাকে । 

গম্িল্ল সল্লে ভদগান্ল উল ক্র 1 ভ্রিনিমান্স 
প্রদর্শক | ভুপিং কাসির পরে যে ব্ররহ্কাইল্লর ক্র্যাউাল্লর 1 শ্বাসনলীর 
৩্রভিিশ্ঠ্যান্স অনেকদিন থাকিয়া যায় তাহাতেও ক্ুক্ক্াস্ন্ উপকারী । 

-ুক্কাস্ন্ কাদিতে অত্যধিক শ্শেম্সার আব হওয়ায় শিশুর শ্বাসরোধ 

ঘটে। 

শ্রভিশ্যাজিক্ক জা ক্ষ্যাাল্ল্েল অক্ষ্যাক্তানি হা 
হইস্নিস্্ ্রোগেও দড়ি দড়ি গয়্ার নিষ্ঠযাত হইলে এবং কষ্ঠাস্থির 
অত্ত্যস্তরপার্খে তীক্ষ স্ুচিবেধবৎ বেদন। থাকিলে হকক্্লাত্ন্ প্রযোজ্য । 

২। সিমেকৃস্ ল্যাক্ট ।লেরিয়াস্ € ০9179% 1,6069191109 ), 

চিকিৎসা । 

স্িিক্সেকস লাক, রোগ চিকিৎসার বিবরণ অতীব বিরল। 

তবে ইহার একটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ এই যে, জন্সুভ্ভুত্ভি জুল্তেম 

হঅন্ন হকুগ্ডাল্্রনিচলস শন্্রভা আগু হউআজ্ছে £ 
২ ও 



৩০৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষঙ্য-বিজ্ঞান । 

এই প্রদর্শক লক্ষণ থাকাতেই ইহার ক্লোগ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ 
বলিয়া অন্মিত হয়। উপরি উক্ত কগারলক্ষণ ( সক্কোচনের অনুভূতি 
অথবা প্রকৃত সন্কোচন) ৫ট্ই শ্িশউঠ কুভি্কাম্ এবং 
হ০ক্সেউসাক্ান্সেও নানাধিক দুষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব উপরি 
উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকায় ট্িনিসেক্কস্ন্ প্রয়োগ করিতে হইলে 
ইহাকে যে তননউড্মিউ প্রভৃতি ওষধ হইতে যত্রপূর্বক প্রভেদ করিতে 

হইবে তাহা বলা বানল্য। কখন কখন উপরি উক্ত রোগীর (সিমেক্স্ নেট 

মিউ প্রভৃতি) অম্পাদ্তিল্র সক্্কোচন্ন সাশ্চেল্র কাল 
(15:০7 5106) সুঃতন চকড্ডিল্ চাকা কুতীল্রন্নিচস্েল্র 

বদিন্াম্ুত্ত আভ্ভভভ্ভা শুন ভ্ম্মঃ এছ 

স্ডাহাতে তল্লাঙ্গী প্রক্রভ সক্ষেই ন্ুযুননীব্বিক্ অওভভ্ভা 
রাগ হইতে পাবে । 

সিরাকুসের ডাং ক্রষ্টার উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকায় 

সনুই সক্কত্ ও জভ্গীদ্ি্র মচুক্কানলা প্রভৃতি ইহা দ্বারা অতি 

সত্বর আরোগ্য করিয়াছেন। ্রু€গীল্লীল্র শর্্ভাল্র জন্মুক্ভুভি- 
হুত্তক সব্বিল্রীন্ম জ্ল্র স্নিসেক্কুস দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ 
তাদৃশ বিরল নহে। 

৩। ভেস্পা ( ৬590৪ ). 
৪। ফন্মিক। রুফ। (80170102 [কি ), 

ভেম্পা এবং ফর্মিকা কীটোৎপন্ন ওুঁধধ। ইহার্দিগের বিষ ত্বক 
স্পর্শে আপিলে ত্বকস্থান স্ফীত ও লোহিত বর্ণ হয়, জাল! করে এবং 

তাহাতে গলিত ক্ষতও জন্মিতে পারে । অধিক পরিমাণ বিষ শোধিত 

হয়! শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিলে মৃচ্ছ্ার ভাব, দুর্বলতা, শীত, 

শরীরের লীভলতা, অত্যন্ত অস্থিরতা অথবা নীতি এবং অবশেষে মৃত্যু 
পর্যাত্ত সংঘটিত হইতে পারে । '- . ৃ 



ভেম্পা--ডরিফরা--ব্ল্যাটা | ৩০৭ 

চিকিৎস৷ | 

ভকল্লাস্ুমীলাল চ্ভুদিকিকিস্ছ ক্ষ -০শস্পা! আরোগ্য 
করিয়ছে বলিয়! বণিত আছে। 

লাল্াাস্েহল্লোগে মুত্র শোণিতযুক্ত হইলে এবং অত্যধিক 
সুত্রবেগ থাকিলে ক্ম্টিঘিক্া! উপকারী । 

জ্রুল্লোক্সে ত্বকের প্রদ্দাহিক লোহিতবর্ণ, চুলকনা ও জ্বাল 
থাকিলে এবং অতি সামান্ত নির্যাস (17:09801970 ) ক্ষরিত হইলে 

স্রল্নিিক্ক1 ফলপ্রদ। আক্রান্ত ত্বকস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উপত্বক 

স্বলিত হইয়া থাকে । 
1 

৫| ডরিফরা (10175191015 ). . 

চিল্কিশুওনা আগন্তক কারণ ঘটিত স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ 
দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদিগের মূত্রনালীপ্রদাহ উৎপন্ন হইলে 
ভল্লিক্রল্লা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। এস্থলে ইহা হাসনা 

সহ তুলনীয় । 

৬। ব্যাটা ওরিয়েন্টেলিস্ (781919 07015002115 ), 

, ডিন্কিুজন। 1 গ্টুজীভিন্ন হ্রাম্পান্ি লা এ্রভমাল্লোগে। 

লাউ কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। কৃচ্ছ, সাধ্য পুরাতন 
হাপরোগে ইহার বিশেষ পরীক্ষা আবশ্তক। ইহার প্রদর্শক লক্ষণ 

আবিষ্কৃত হয় নাই। 



লেকচার ৭২ (77০70২51201 

মাকড়সা শ্রেণীর জান্তব ওষধাবলী। 

১। ট্যারেপ্ট,লা হিস্পানিক! এবং ট্যারেপ্ট,লা কুবেন্সিস। 

২। মাইগেল। ৩। খথিরিডিয়ন। ৪1 এরানিয়!। 
উপরি উক্ত ওঁষধনিচয় শোণিত এবং স্নাযুমণ্ডল উভয়েই ক্রিয়া প্রকাশ 

করে। ইহার! শোণিত বিষাক্ত করে এবং স্নাধুমণ্ডল আক্রমণদ্বার! তাগুব 

ও গুল্সবাযু প্রভৃতি রোগলক্ষণবৎ শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে। ইহা” 
দিগের অন্ঠান্ত স্বায়বিক লক্ষণ মধ্যে উৎকঠা, কম্প, অত্যন্ত অস্থিরতা, 

অতিশয় স্পর্শীসহিষ্ণুতা এবং ম্নায়বিক দৌর্বল্য প্রধান। ইহাদিগের ক্রিয়া 

যে ধাতুদোষ উৎপন্ন করে তাহাতে ইহারা অনেকানেক গভীরতাবিশিষ্ট 

পুরাতন রোগ চিকিৎসায় উপকারী । 

১। ট্যারেণ্ট লা হিস্পানি ক। (0:975176919 131519917109.) । 

৩্রভিন্না্ম লাই কসা ট্যারেণ্ট,ল]। 
সাপ্রাল্প নাস 1 ট্যারেপ্টল]। 

শভুজ্নলীস্ম শম্বঞ্র 4 এগারি, সিমিষি, মাইগেল, স্্যাম। 
সা্বান্রঞ ক্রি 4- লক্ষণের স্থায়িত্ব এবং প্রবলতার কিঞ্চিত 

তারতম্য ব্যতীত সর্বপ্রকার মাকড়সার বিষই প্রায় সমক্রিয়।' 
ট্যারেপ্ট লাক্রিয়ার প্রভেদ এই যে অন্তাপেক্ষা ইহা! অধিকতর স্থায়ী । 
ট্যারেপ্টলা মস্তি-মেরুমজ্জের স্নাযুমণ্ডল আক্রমণ করিলে রোগীর 

অস্থিরতা ও মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে) অপরঞ্চ ইহার 
12গবরোগবৎ লক্ষণ এতাদৃশ সুস্পষ্ট হয় যে কামোন্মত্ততার উত্তেজনা; 
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ঘটিত কম্প অপেক্ষা তাহ! অধিকতর কঠিন ও ভয়াবহ দৃশ্ত প্রকটিত 
করে। 

ট্যারেষ্ট,লাক্রিয়ার প্রধান বিশ্ষেত! এই যে সঙ্গীত বা তানলয় মিলিত 

স্বর ইহার আক্রমণোপরি আশ্চর্য্য ক্ষমত| প্রকাশ করিয়া প্রায়ণঃ তাহার 
উপশম, কখন কখন তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য সাধনও করিয়া থাকে। কথিত 
আছে সঙ্গীতের তালে তালে রোগী অঙ্গ চালনা করে এবং অনেক সময়ে 

তাহা তাহাকে একপ্রকার নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত করে। ইহা জরায়ু ও 
অগ্তাধারের বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে । 

চিকিৎসা। 
ভ্ডাণ্বল্ডোগ হ। কক্তিআ। 1-হঠাৎ ভীতি এবং প্রগাঢ় ছুঃখ 

প্রভৃতি মানসিক ভাববৈপরীত্য ট্যাল্লেণ৯,লনা হিস্পান্নিক্কাল্ত 

তাগ্ডবরোগের অঙ্গচালনার উদ্রেক করিয়। থাকে । তাহাতে দক্ষিণ হস্ত 

ও পদের চালনা হয় এবং রোগাবেশ রজনীতে ও চলিতে থাকে । রোগী অস্থির 

থাকে এবং অবিশ্রাস্ত শরীর চালন|! করিতে বাধ্য হয়। তাহার মেরুদণ্ড 

স্পর্শাসহিষণ হয় এবং কম্প থাকে । রোগী হাটা অপেক্ষা! ভাল দৌড়াইতে 
পারে। ব্বহশ কল্ল্িসাল্োলে (15700 0600 অন্দর 

লিন এাক্কিলে5 সঙ্জীতি হি আনু্স্মক্কভ্ড» 
ন্বিশ্শেক্ভ৪ ক্রিতটেলজ্ ভস্ম্শহ্ম আনয়ন করে তাহাতে 

উ্যাক্লেপ্উ তলা! অব্যর্থ উষধ। 
কোমল ও উত্তেজনাগ্রবণ যুবতীদদিগের ভাবুকতা প্রণোদিত তাওবা- 

বেশ নিবারণে উগ্রেন্িনিজা। ওষধ ; কঠিন এবং অনিবার্ধ্য রোগ প্রশমনে 
আর্সেনিক্ষ উপকার করিয়া থাকে ; রোগী তাহার পদে অত্যন্ত 

অসোয়্ান্তি বোধ করায় শান্তি মানসে শরীরাবস্থপনের পরিবর্তন করিতে 

ও চলিয়৷ বেড়াইতে বাধ্য ; দুর্বল বালকবালিকাদিগের মধ্যেই ইহার 

রোগ অধিকতর দেখ! যায়। ভিিল্সা €ল্লাঙ্গেন্ল অস্থিরতা 
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সহ শরীর চালন! নিদ্রাবস্থায়। -প্লিম্পিল্লাতিেও তাগুবরোগের 
সভার লক্ষণের উপশম হইয়াছে । হুঠাৎ ভীতি নিবন্ধন ভাবাবেশোৎপন্ন 

রোগে জ্ল্লনিন ফলপ্রদ ; জাগ্রত অবস্থায় অঙ্গাির ভয়াবহ বক্রতা 

হইতে থাকে ? অশান্তিপ্র নিদ্রায় অবিশ্রান্ত অঙ্গচালন! নিবন্ধন রোগী 
শয়ন করিম, উপবেশন করিয়! কিন্বা দণ্ডায়মান হইয়া! কিছুতেই শাস্তি 
পায় না। কথা অস্পষ্ট থাকে। 

ভ্রু-্কাস্ন-ইহার তাণবরোগ সহ গুল্সবামু লক্ষণ উপস্থিত থাকে 
এবং ইহাতে একৈক পেশীর আনর্ভন হয়। ইহার লক্ষণের গুলবাযুর 

লক্ষণ সহ বিলক্ষণ সাদৃশ্ত আছে। 

লসন্লাক্সু বা হিডিল্লিজা ।-_জান্তব ওষধ মাত্রই প্রায় স্নায়বিক 
লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে মাকড়সা শ্রেণীর উ্যাল্লেন্উ,ভন। 
হিস্প্াান্নিক্কা গুনবাঘু সদৃশ ম্ায়বিক লক্ষণ উৎপাদনে সকলের 
শীর্বস্থান অধিকার করে। কার্ধ্যক্ষেত্রেও ইহ! অপস্মার ব! হিষ্টিবিয়া রোগে 

উপকারী । অনেক সময়ে রোগীর গুলসবাষু আবেশের ভাণ করার ইচ্ছা 

জন্মে, এন্সস্ত মনুষ্য নিকটে না! থাকিলে অথবা রোগের বিষয় স্মরণ ন! 

হইলে রোগাবেশ হয় না ; রোগীর জঙ্পল্ল্রিন্িভি ও ভদকস্য্য হাস্য 

হয়। অস্থিরত। এবং অঙ্গাদির কম্পই ইহার প্রধান লক্ষণ ) রোগী বাধ্য 
হইয়া অবিরতভাবে অঙ্গচালনা! করিতে থাকে । ইহার রোগে স্নায়বিক 
বোধাধিক্য, মেরুদণ্ডে ও অগ্াধারে স্পর্শাসহিষণণ বেদনা এবং কামোন্মতৃত্ব। 

বর্তমান থাকে । মাকড়সা শ্রেণীর হিল্লি্ভিন্ন এবং সাউঙগ্গেলেল্ত 
গুল্মবায়ুরোগে উপকারিতা দুষ্ট হুইয়াছে। উচ্চ শব রোগের অসহিষুতা! 

লক্ষণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে হ্রিল্লিভ্িন্ন্ব এবং তাহাতে তাণ্ববৎ 

পেশী আনর্ভন থাকিলে সা উগ্গে প্রদর্শন করে। অবিশ্রাস্ত হস্তপদ- 

চালনা, সম্ভবতঃ সঙ্গীতে রোগের উপশম, সন্কুচিত করার স্তায় শিরঃশুল 

এবং অপরিমিত ও অদম্য কৃত্রিম হাস্যভাবের আক্রমণ উ্যাল্ল্েপ্উ,না- 
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রোগের অতি সহজ পরিচায়ক হয়। অত্যধিক পদচালনা (71955617655) 

ভিকল্ান্ম ভােল্তিল্লান্নেউ প্রদর্শন করে; গুল্সবাযুরোগের 

অবস্থায় পুরাতন জরাধুবিকাঁর থাকিলে এই লক্ষণ সাধারণতঃ উপস্থিত 

হুইয়। থাকে । | 

স্প্।ইলুনাভল ইল্িত্েস্পন্ম বা গুইউতেেদন্যা 1 উ্যাল্ে 
নউ,ত্লাল্লোগ্সে মেরুমজ্জার রক্তহীনতা ও আক্ষেপিক বেদন! জন্মে। 

অঙ্গাদির সংকোচন থাকে । সম্পূর্ণ শরীরের শীতভাব সহ জ্বাল! এবং 
সর্ববাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্ভাল্সন্ হয়। 

ভ্রীক্ুনিস্সা ক্রসক্ষক্রিক্কা_ মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও 

স্পর্শাসহিষুণ বেদনা থাকে; জঅঙ্গাদিতে ক্লান্তি এবং স্ঘুষ্টব্ৎ বেদন! 

হয়। 

্রীভ্ক-নেত্ক্রিঅ ্লোগ-_ কাম ল্যন্তভা ল্রভ্কো- 
ক্রুচ্ছ, বা ্বীশ্রন্ক 5 অহ্গাপ্রাল্লনিক্বন্কি শক্তি ।_-এই 
সকল রোগ সহ ভ্র্যোল্ল্েল্উ,লা। হিস্প্পীন্নিক্কাল্ল্র বিশেষ স্নায়বিক 
লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা! দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও রোগী 

যথেষ্ট উপশম পায়। হ্কাতমান্যস্তভাল্লোগ্ ক্ষিগুপ্রায় রোগীর 

নর্তনবৎ অঙ্গচালনা থাকিলে ট্যাল্ল্রেল্উ১ভনা তাহার উপশম করে। 

ইহা জ্ল্লাম্ু ও জংভান্রাল্লেন্র জিল্বহ্ভ্বি নিবন্ধন কষ্টের হ্বাস 
উৎপন্ন করে। এই সকল রোগে জরাঘুপ্রদেশে বেদনা! এবং সঙ্কৃচিতবৎ 

শিরঃশুল থাকে । নিয়োদরে ও হিপ বা বঙ্ণসন্ধিতে জালাযুক্ত বেদন। এবং 

বন্তকোটরে অতান্ত গুরুত্বের অনুভূতি হয়। প্রচুর খতুত্রাবের পর 
যোনিকপাটের উপরে চুলকনা থাকে । রোগী সম্পূর্ণ শরীরে বিশেষতঃ 

শরীর চালনা! করিলে, টাটানি ও দ্ৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে। ন্নায়বিক 
উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত জদ্মে। | 
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২। মাইগ্েল ল্যাসিয়ডরা (18155910 [4851090019 ) 

সাহ্বান্ঞ ভিলা ও লঙ্ষণ। ৫-_মাইগেলও ইহার সমশ্রেণীর 
ওষধের ন্যায় মন্তিষ্ক মেরুমজ্জেয় স্নারুমণ্ডল আক্রমণ করায় প্রলাপ ও 

নায়বিক দুর্ধলতামূলক আক্ষেপিক লক্ষণাদি উৎপন্ন হয়। 

: রোগী কার্য্য কন্মবিষয়ক প্রলাপ কথা কহে; সম্পূর্ণ রজনী অস্থির 
থাকে; উৎকগাজনক দৃত্ত দেখে, মৃত্াভীতি হয় এবং নৈরাগ্ত জন্মে) 
বিবমিষাকালে প্রবল হৃৎকম্প, দৃষ্টিমালিন্ত এবং সর্বাঙগীন দৌর্বল্য ঘটে ; 
সন্ধ্যাকালে আশঙ্কা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে কম্পের ন্যায় ভাব জন্মে) 

৩০ মিনিটের জন্য প্রবল শীত, পরে জ্রতাপ সহ কম্প দেখ! দেয় : 
প্রাতঃকালের শিরঃশুল চক্ষুতে এবং ললাটের একপার্খব হইতে পাশ্থাস্তর 

পর্যন্ত স্থানে অধিকতর থাকে । 

ন্ায়বিক উত্তেজনা বশতঃ মুখমগুলপেশীর আনর্তন হয়, মুখ এবং চক্ষু 

শীঘ্র শীঘ্র উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হইতে থাকে ; রোগী মুখের উপরে হস্ত লইতে 

পারে না, অর্ধ পথ হইতে হস্ত ঝাঁকির সহিত নিয়ে আইসে। রোগা 

চলিতে টলে) সম্পূর্ণ শরীরের অবিশ্রান্ত চালনা । আক্ষেপিক' উত্থান 

হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায় । 

চিন্কিশ৩না। £-উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে ম্াউঞ্গেল 

ভ্ঞাওল্ল প্রভৃতি কতিপয় গ্নায়বিক রোগে এবং ভ্লিল্গোঞ্খান্ন বা 

নক্ডিভে ব্যবহৃত হয়! ফল প্রদান করিয়াছে। 

ভাঁগবল্লোগ বা কল্িসা - মুখমগ্ডলপেশীর আনর্ভুন, 
শরীরের অন্তর পার্খের আক্ষেপ, ঝাঁকির সহিত কথা৷ বলা, নিদ্রাকালে 

শরীর চালনার বিরতি এবং প্রাতঃকালে নিদ্রাতঙ্গে তাহার পুনরাবর্তন 

প্রভৃতি নিবন্ধন হবাউগ্গেলল্ল্রোঞ্গ খ্যাত হুইয়াছে। 
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৩। থিরিডিয়ন কুরেসাভিকাম (11)570107 5817555851081) | 

সন্রক্ষ /--থিরিডিয়নের কার্য্যপ্রতিষেধক--শব্ষে অসহিষ্ণুতা ও 
বিষলক্ষণের আতিশযো, একন ) বিবমিষায়, মস্কাস্, গ্র্যাফ'। লাইক এবং 

ক্যান্কেরিয়ার পরে থিরিভিয়ন সুফলপ্রদ । 

শ্ুল্নীহ্ম শুজ্রপ্র +-একন, এরানি, বেল, ক্যান্কে কা গ্রাফ, 

ইগ্নে, লাইক, স্পিজি, সিপি। 

সাশ্বান্রপ ভ্িল্স। 1 মন্তিফ-মেরুমজ্জেয় ম্বাযুমণ্তল আক্রমণ 
দ্বারা থিরিডিয়ন শিরঃশূল, শিরোধূর্ণন এবং ন্নায়ুশূ, উৎপন্ন করিলে তাহার 

সহান্ুভৃতিক ক্রিয়া! বশতঃ আমাশয়বিকার উপস্থিত হইতে পারে। ইহা 
একটি গভীর ক্রিয়াবিশিষ্ট সরিক ওউষধ। পুনরুৎপাদ্দিক শক্তির বিকৃতি 

জন্মাইয়। পুষ্টিবিভ্রাটের ফল স্বরূপ ইহা! গ্রন্থির গণ্মালীয় পরিবর্তন এবং 

অস্থিকোম্লতা, অস্থিক্ষত ও অস্থির ধ্বংদ উৎপন্ন করে। ইহার 

“এন্টিসরিক বা সরানাশক ক্রিয়া” রোগের মূলে প্রবেশ করিয়া তাহার 

কারণের অপনয়ন করিয়। থাকে 1” 

লক্ষণ । 

শমন্ম 1 দময় যেন অধিকতর ক্রতগামী হয়। সহজেই রোগী চমকিয়া 

উঠে। কার্যে দৃণ! জন্মে। | 

নত্ডক্ষ |--শিরোধূর্ণন বশতঃ বিবমিষা বমনও হইতে পারে, 

শীতল ঘন্ম থাকে এবং শরীর নত করিলে, সামান্ত চালনাতে, চক্ষু 

নিমিলিত করিলে এবং নৌকারোহণে রোগ বদ্ধিত। মন্তকের স্থুলত্ব 
বোধ, রোগী মনে করে মস্তক যেন অন্ত ব্যক্তির, সে তাহ! উত্তোলন 

করিতে পারে না। মস্তক চালনার আরম্তে শিরঃশুল। ললাট প্রদেশে 

প্রচ শিরঃশুলের মন্তকের দপদপানি তাহার পশ্চাৎ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
রোগিণী তাহার শিরঃশুলের প্রকৃতি নিজেও ' বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া 
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বলিতেও তাহা! তাহার বোধগম্য হয় না। বামচক্ষুর উর্দের ও পাশাপাশি 
ভাবে ললাটের দপদপানি শয়নাবস্থা হইতে উথিত হইলে, কোন ব্ক্তি 
গৃহতলে ভ্রমণ করিলে এবং সামান্ত উচ্চ শবে বদ্ধিত। চক্ষুর পশ্চাতে 

শিরঃশৃল এবং কঠিন, গুরু ও মৃদু চাপবৎ বেদন! । 

্বাক্সুএ- দূর্বলতা) অঙ্গের কম্প?; ঘর্ম। প্রত্যেক পরিশ্রমের 
পরই মৃচ্ছ1। শব এবং প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ শরীরমধ্যে, বিশেষতঃ দত্ত মধ্যে 
প্রবেশ করিলে শিরোধূর্ণন হওয়ায় বিবমিষ! জন্মে। নিদ্রাকালে দস্তাগ্রে 

দস্তাগ্র চাপিত হয়। 

স্বাসিক্কা /-_পুরাতন প্রতিষ্ঠায় ; দুর্গন্ধ, ঘন, পীতবর্ণ অথব! ঈষৎ 
পীতাভসবুজ আব । 

শ্াসমল্্র |- দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা । প্রচণ্ড সৃচিবেধবৎ বেদনা 

বক্ষের উর্ধতম প্রদেশে হয় এবং বাম স্বন্ধের নিয়ে হইলে তাহা৷ স্বন্ধ তেঁদ 
করিয়। গলমধ্যে ষায়। প্রচণ্ড কাপি হইলে আক্ষেপিক বাকি সহ মস্তক 

সম্মুখদিকে এবং জানু উদ্ধ দিকে যায়। 

৩্রদম্পণ্ক লক্ষণ /- সামান্য ভ্চ্ স্পক্জেল্র 

অসহি্ুহুভ; শ্শি্লোছুর্ণন, ম্পিল্লগম্খুলল এবং আসিস 
ভিক্ষার থিরিডিয়নের সর্ববিধ রোগই ঘুগপৎ উপস্থিত থাকিয়া প্রভেদক 

বলিয়া গণা হয়। শুত্যেন্ক স্পক্ষই অন সম্পুণ শ্শল্লীল্ল 
ও জজ সপ্র্যে জন্ম কত্ত £ 

 চিকিৎস।। 

স্পিশ্রগস্ুকল5 ন্রসনন্ডুত্ত শ্পিল্লগর্ুল আা নিম্জ- 
০হত্ডেক্ক 4 দ্পদপা নিশিরঃশৃল, অর্ধশিরঃশুল, বিশেষতঃ বমনযুক্ত শিরঃ- 

শূলাদি সামান্য ভউচ্ ম্পন্ছেেচ এমন কি কেহ গ্রুহতভব্লে 

ভ্রমণ কুল্ল্িনেন ভাহাল্র স্শন্দছে বহু, সম্ভন্ক চোভল- 
ন্বাস্স ্রহ্ছিভ হইেন হিিল্রিভিস্সন্ন তাহা আরোগ্য কত্িতে 
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সক্ষম। শিরঃশূল হইলে মস্তক ঘুর্নিত হওয়ায় বমন হইতে থাকে । 

উপরিউক্ত শিরঃশূলের এবং তাহার আনুষঙ্গিক প্নায়বিক লক্ষণের সহিত 
মাকড়সা পর্য্যায়ের অস্তান্য ওষধের, বিশেষতঃ উ্যাল্লেণ্উ,ল্লাল্ল রোগের, 
বিশেষ সানৃশ্ত আছে। কিন্তু উচু শন্কে্স অসহিহ্বওভ। 

উহাণতুন্ আন্গান্য শক্রপ্রগ লিশ্পেঅভঞ ভ্যাল্ল্রেন্উ,কলা 

হইতে ভি স্প৪ত৪ শত্ডেদ কলিজা শাক্ছে 
শ্পিল্লোলুশন্ন বা ভ্ডার্ডিগ /- সামান্ত উচ্চ শব্দে, শরীর চালনায় 

এবং চক্ষু মুদ্রিত করায় শিরোধূর্ণন বদ্ধিত হইলে এবং শিরোঘুর্ণনকালে যে 

বিবমিষার উদ্রেক হয় তাহারও উপরিউক্ত কারণে বৃদ্ধি হইলে হিলি 

ভিজ্রন্ন আরোগ্য করিয়া থাকে । ইহার (শিরংশৃল, শিরোধঘূর্ণন এবং প্রায় 
সর্ববিধ রোগেই ছুর্ধশতা, কম্প, শীতলত। এবং উতৎ্কঞ্া বর্তমান থাকে । 

আআর্পন শন হা লি-লিকন্েেস্ বাত প্রকৃতির 
স্্ীলোক দিগের সামুদ্রিক বিবমিযায় হিিল্ব্িভ্ডিক্সন্ম উপকারী । স্ত্রীলোক- 
গণ জাহাজের ভয়াবহ দোলায়মান অবস্থায় ভীতি প্রযুক্ত চক্ষু নিমিলিত 

করিলেই মৃত্যুকল্প বিবমিষাক্রান্ত হয়। 

এস্লক্কিজা ;_ সামুদ্রিক বিবমিষ। নিবারণে ইহা বিলক্ষণ সুখ্যাতি- 
লাভ করিয়াছে । ফলতঃ মন্তিষ্ীয় বিকারঘটিত বমন উৎপন্ন করা ভিন্ন 

অন্ত, কোন রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। 

হল্ষমান্কাস লা শান /-থাইসিস রোগে ল্রাস্ম 

শ্ষ্েম্্ অভিজ্দ্ভ জহস্প দি কলিজা ৩৮ 

ত্বছম্না শুনে আজ হিল্ব্িডিআন্লেল্স প্রদর্শক। ডাং 

বেরুচ এই লক্ষণের উপরে নির্ভর করিয়া! উক্ত উধধে রোগারোগ্য করিয়া- 

ছেন এবং ডাং ফ্যারিংটনও সফলকাম হইয়াছেন। হ্িল্ল্িভ্ভিজ্সন্ম উপরি 

উক্ত লক্ষণের নিরাকরণ দ্বার! রোগের গতিরোধ অথবা আরোগ্য করিতে 

সক্ষম | 
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বাম বক্ষোর্ধের বেদনায় সবটা. কস্মুনিস্ন এবং শিস 
নিললুইস্ভা হ্িল্লিভ্ডিসন্নেল্র তুল্য ওষধ। প্রথমের বেদন। বক্ষ 
ভেদ করিয়। অংশফলকাস্থিতে যায় এবং তাহা যক্াকাস সংস্যঈ হইলেও 

ইহাতে আরোগ্য হইয়! থাকে । স্পিক্স্েজ্র বেদনা বামবক্ষের তৃতীয় 
পর্তক1 সহ তাহার উপাস্থির সংযোগ স্থানে হয়, ইহা নিষ্ছল হইলে ঞন্নি- 

সাস্ম ডিকেউাম্্ বক্ষের বিপরীত পার্থের তৃতীয় পণ কাক্রমণের 
ওষধ হইলেও নির্ভর যোগ্য । 

অস্গিিলপ ক্ষত শক্তি €ল্লাপ হা ডিিভিকিকস্ জন 
দিক লালিত 1-_গওমালীয় অস্থিরোগ, বিশেষতঃ স্াল্ক্রাঞ্ 

ক্্যাল্ক্কেল্রিসা5 লাইকু-শ্পোড্ডিজ্জাম্ এবং ভন্তান্ত প্রচলিত 

ওষধ নিক্ষল তইলে, ডাং বেরুচ্ হিিক্িক্ডিজ্ন্ন প্রয়োগে ফল পাইয়াছেন। 

ডাং ফ্যারিংটন বলেন, *স্পিম্মসল জা অভি্যাক্রোতেল্ 

স্বানিনক্কান্িছি লক্ভভওও সম্ভব ইহা আরোগ্য করিতে পারে”-_নাপিকা- 

শ্রাব ঈষৎ পীত অথবা ঈষৎ পীত্ডাভ সবুজ, ঘন এবং দর্ন্ধ। 

৪ | এরানিয়৷ ভায়াডেমা ( 215058 191815078 ) | 

সভুবন্ীীক্স শম্বপ্্ আপি, আর্স, আর্জে মেট, সিদ্রন, যুকেলি, 

ষুপে পাফোঁ, দিকেলি, ট্যারেণ্ট, | 

সান্রান্রপ ভরসা 1--মনুষ্যশরীরে এরানিয়ার বিষক্রিয়া জনিত 

যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহ] ম্যালেরিয়া বিষক্রিয়ালক্ষণের তুল্য হওয়ায় 
হোমিওপ্যাথিচিকিৎসাঁজগতে ইহ! ম্যালেরিয়ার ওষধ বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছে । ম্বীভ্ডান্স্্বা্ আ্রীপ্রান্ঠ এবং শ্রত্যেক্ষ দিকল্বস্ল 

নিলি সঙস্মে জ্ব্সলক্ষণ্েন্র গুনক্রান্রতুলন ইহাল্ 
জ্বরের বিশেষত্ব প্রকটিত করে। ডাং ভন গ্রভেল্ এরানিয়াধাতুকে তাহার 

পহাইড্রক্মিনইড বা রস জনক” ধাতুর আদর্শ বলিয়! নির্দেশ কগ্গিয়াছেন | 



এরানিয়া অয়াডেমা। . ৩১৭ 

এই ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের .শরীরে জলের অত্যাধিক্য এবং তাপের 

অত্যল্পতা থাকে । ইহারা আর্তা ও সিক্তবাযু অথব! স্থানাদিতে অসহিষুঃ 

এবং এবস্বিধ ধাতু বিশিষ্ট শরীর সহজেই ম্যালেরিয়ার ক্রিয়াক্ষেত্র হয়। 
অসক্যাল্সিস্ অস্থিক্ষত আরোগ্য রুরায় ইহার এট্িসরিক এবং পোষণ 

বৈকারিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

ভন্ক্ুঞ। 1-_ অত্যন্ত অবসাদ ও আলন্ত। সুনিদ্রার অভাবে 

পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ ৷ পিক্ত স্থানে অথবা আদর আব হাওয়ায় রোগের 

বদ্ধি। আর বাতাস বহিলেই ব আর স্থানে যাইলেই শীতের আক্রমণ 
হওয়ায় অস্থিতে পর্যান্ত শৈত্যান্গভৃতি জন্মে। শীতেরই প্রাধান্ত থাকে, 

তাঁপ হয় না। সাময়িক রোগ, প্রত্যেক আক্রমণ নির্দিষ্ট একই সময়ে 

প্রত্যাবর্তন করে। 

রজনীতে শয়নের অব্যবহিত পরেই হঠাৎ সমস্ত দস্তেরই প্রচণ্ড 
বেদনা । 

উদ্রে বেদন! হইলে জলবৎ তরল মলত্যাগ হয় এবং উদরের ডাক 

থাকে । গ্লীহা বদ্ধিত হয়। 

অস্থিতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ জঙ্বার বুহৎ বা টিবিয়াস্থি, গুল্ফাস্থি বা 

অসক্যাল্সিম্ এবং দক্ষিণ প্রগণ্ড ও প্রকোষ্ঠান্থিতে, ছিদ্র করা এবং 

খনন করার স্তায় বেদনা। 

অদস্পক্কি ভনম্ষণ 1- আদ্রতা অথবা! আবন্রর আবহাওয়া বা 

স্থানের অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগাক্রমণ কিন্বা রোগের বৃদ্ধি এরা- 

নিয়ার সম্পূর্ণ নিজন্ব লক্ষণ ন! হইলেও নেট্রাম্ সাল্ফ, ডাক্কা, নাক্স্ 
ম, রাস্ এবং রডডেওড প্রভৃতি যে অল্প সংখ্যক ওষধে এই লক্ষণের 

বিগ্কমানতা দৃষ্ট হইয়! থাকে 'তাহাদিগের সহিত তুলনা দ্বার এয়ানিয়ার 
প্রযোগিতা নির্ধারণ কর! অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলিয়। অনুমিত। 



| ছোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

চিকিৎসা । 

চভৃস্থুকুন +--রজনীতে শয়ন মাত্রই, বিশেষতঃ সিক্ত বাধু বহিলে 

'অথব! সিক্ত দিনে যে দণ্তশূলের বৃদ্ধি হয় তাহাতে এলললীনিজ্সী উপ- 
কারী। এস্থলে ইহা সাকু্িক্সাসেক তুল্য । 

উদকল্রাম্জ বা ভাজাভ্তিআ 4 গ্রল্রান্নিআীরোগীর উদরা- 
ময় সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য । জলবৎ তরল বিষ্কার উদরাময়ের আনু- 

বঙ্গিক লক্ষণ রূপে অন্ত্রমধ্যে বাযু বা গ্যাসের উচ্ছলনবৎ শব্দ (পেট ভুট 

ভাট কর!) থাকিলে এঞল্লান্নিজ্াা তাহার গবধ। 

অস্থিল্লোগ-ক্রান্িজা! প্রধানতঃ অস্ক্যাল্সিন ঝ। 

গুল্ফসন্ধির অস্থিআবরক বিল্লি বা পেরিঅষ্টিয়মের প্রদাহ, অথব! 

তন্নিবন্ধন অস্থিক্ষত বা কেরিজরোগে প্রযোজ্য । কখন কখন রোগী 

পীড়িত অস্থি বরফের স্তায় শীতল বোধ করে । 



লেকচার ৭৩ (120720017৩5 152011-) 

নসোডস্ (13০5০5) বা রোগবীজোৎপন্ন জান্তব 

ওষধাবলী। 

১। এন্বাগ্রিসিয়া। ২। এন্থাসিনাম। ৩। 
ট্বাকূলিনাম বা ব্যাসিলিনাম। ৪। মেডরাইনাম। 
৫। সিফিলিনাম। ৬। হাইডফবাইনাম। 

১। এন্বাগ্রিসিয়। (4১00015, 211512 ), 

শস্পচ্স 1-উষ্ পানীয় পানে) উঞ্ণ গৃহে ১ সঙ্গীতে ; শয়নে ) 

পাঠ কালে অথব। উচ্চম্বরে কথা বলায় ; বহু লোকসমাগমে 3 ভ্রমণে । 

শঞপম্ণন + আহাধান্তে; শীতল বারুতে ; শীতল থাগ্চে ও পানীয় ) 

শয্য। হইতে গাত্রোথান করিলে । 

ন্বন্ধ 1-ধন্বগ্রিসিক্ার কাধ্য প্রতিষেধক-_ক্যাম্কর, কফিয়া, 

নাকৃস্ ভ, পাল্স্, ষ্্যাফি। এপ্ব যাহার কার্ধ্য প্রতিষেধক-_নাক্স্ ভ, 

ফি । 

ভুল্ননীল্স শর ।-_এগারি, আস', এসাফি, ক্যাম্ষর, সিঙ্ক- 
না, ককুল, কফিয়া, ইগ্নে, লাইক, মস্ক, ফস, ষ্ট্যাফি, ভ্যালেরি, জিঙ্ক । 

সাঞ্রাল্রশ ভ্রিল্সা - এহ্বাগ্রিসিয়া সাক্ষাৎ ভাবে স্নাযুমগ্ডলে 

ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া গভীরতাহীন যান্ত্রিক ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করে। 
তাহাতে প্রধানতঃ স্ত্রীজননেক্রিয্নের অংশ পরম্পরায় উত্তেজন! উপস্থিত হও- 

য়ায় নানাবিধ ক্ীয়বিক এবং গুল্সবায়ু রোগলক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা গায়" 

বিষ দৌর্বল্য এবং অবসন্নত। উৎপন্ন করে ; এজগ্ স্নায়বিক দুর্বলতা বশতঃ 



৩২০ হোমিওপ্যাথিক ভৈবজ্য-বিজ্ঞান। 

প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হওয়ায় নির্বাচিত ধের ক্রিয়া! ন! হইলে ইহ! 
তাহ। পরিস্ফরিত করিতে সক্ষম। এম্বাগ্রিসিয়া প্রধানতঃ পাতলা, একহার! 

এবং ম্পষ্টত: বাত প্রককতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের স্নায়বিক উত্তেজনা 

শারীরিক পোষণের বিনিময়ে অস্বাভাবিকরূপে বদ্ধিত হয়, তাহাদিগের এবং 

বাযুরোগগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী । ফলতঃ রোগীর কোন 

প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ বর্তমান না থাকিলে রোগ চিকিৎসায় ইহ। দ্বার! 

ফলাশ। সুদূরপরাহত বলিয়া জানিতে হইবে । 

লক্ষণ | 

মন্ন 4 সন্ধাকালে অবক্তব্য মানসিক যন্ত্রণ! 

মত 1- রোগী শিরোধূর্ণন বশতঃ শয়ন করিতে বাধ্য হয় এবং 

আমাশয়ে দুর্বলতা বোধ করে। ললাটের বাম পার্থর ছিন্নবৎ বেদন। 

মুদ্ধ। পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; এই বেদনা ললাটের দক্ষিণ পার্থের উচ্চ স্থানে 

এবং বাম কর্ণপশ্চাতেও থাকে | মস্তকের উপরিভাগের অত্যন্ত বেদনা- 

বুক্ত ছিন্নভাব মস্তিষ্কের উপরিভাগের সম্পূর্ণ স্থানে বিস্তৃত বলিয়! বোধ 

হয় এবং মুখ পাওুর ও বাম হস্ত শীতল থাকে।' মস্তকপশ্চাতে জড়- 

ভাব ও বিশৃঙ্খল1। কেশ স্থলিত হন়। 

ন্নিজ্রা 1--রোগী রজনীতে নিদ্র। যাইতে পারে না, কিন্তু কেন 

তাহা বুঝিতে পারে না । অশাস্তিপ্রদ নিদ্রায় রোগী উৎকগ্ঠাজনক স্বপ্ন 

দেখে । বিরক্কিকর ও উৎকগ্ঠাজনক স্বপ্ন; রোগী নিদ্রাবস্থায় কথ, 
কছে। 

লু্বাক্মু /--মাংসল শরীরাংশে আক্ষেপ ও আনর্তন ন্নায়বিক 
রোগেই অধিকতর দেখা যার । বাহু এবং অঙ্গনিচয়ের সহজেই বিন্ঝিনি 
ধরে। অত্যন্ত অবসন্নতা । বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত। সম্পূর্ণ শরীরের 
দৌর্বগ্য। জানুর দৌর্বল্যে বোধ যেন ভাঙ্গিয়৷ পড়িবে; পদের দৌর্ববলেচ 



এন্বাগ্রিসিয়! । ৩২১ 

তাহাতে অপাড়তা জন্মে; আমাশয়ের দৌর্বল্যে রোগী শয়ন করিতে 
বাধ্য । 

শ্বাসনমজ্জ্র 4 প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসির সময় পুনঃ পুনঃ উদ্গার 
এবং স্বরভঙ্গ। গলদেশের উত্তেজনা বশত: কেবল রজনীতে কাসি। 
বাম পঞ্জরাস্ির অভ্যন্তর পার্খে বেদনায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে 

কাসিতে বোধ যেন তথায় কিছু ছিন্ন হইয়া আল্গা হইয়াছে । 

থাকিয়া থাকিয়া হুপশব্দক কাসি, কিন্তু তাহাতে কাকরবৎ শব হয় 

না। নিত গয়ার অত্যান্ত লবণাক্ত। বক্ষে চাপবং অগ্ভূতির 
হার কিম্বা বাধ বাধ বোধ বক্ষে অবদারণ ভাব। বক্ষাভ্যন্তরে 
শাই শাই শব্ঘ। বামবক্ষে ছিন্নব বেদনা । 

স্ম্ন ও স্ুভ্র 1 অতাস্ত বাতপ্রকু তিবিশিষ্ট (1)97৮০05 ) 

স্বীণোক, কোন ব্যক্তি গুনে থাকিলে মল মুএরত্যাগে অক্ষম । 

জ্রীভলল্নন্নেতিদ্রজ 4- স্ত্রী মঙ্গের প্রচণ্ড চুলকনা তাহা ঘর্ষণ 
করিতে হয়। স্ফীত স্ত্রীমঙ্গ চুলকায় ও টাটায়। উদর অভ্যন্তর 

দিকে আকৃষ্ট করিলে অথবা চাপিলে অগ্াধারপ্রদেশে স্চিবেধবৎ 

বেদনা । খর ব্যবধানকালে সামান্য কারণেই, যেমন, কঠিন মলতভ্যাগে 

বেগ দিলে বা অভ্যাসের কিছু অধিক ভ্রমণ করিলে, জরাধু হইতে 

রক্তআ্াব। খতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর । 

চিকন । 

আভ্িক্ষর এরা ৫লল্রলসভভ্গল্র ক্ষোনলত্ডা হা 
সক্রনিহ জন দিক ত্র এ. স্পাইইন্ন 4- রোগ বৃদ্ধ 

বরসের হউক আর অগ্ঠ প্রকার হউক স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য দৃষ্ট 

হইলে উপরি উক্ত রূপ কঠিন ও সাংঘাতিক রোগেও এল +- 

ডিিল্সিজ্সা। ব্যবহার কর। যাইতে পারে। 

২১ 



৩২২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

স্পিল্লোচ্ুর্ণনন লা আ্ডাল্ভিগো। 4_অতান্ত বাত প্রককতি- 
বিশিষ্ট ও ম্মরণপক্তিহীন বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোূর্ণনরোগে এল 4 

ডিসি! উপকারী । রোগী শরীর চালন। করিলে মাথ! ঘোরে, পদ 
অস্থির হয় এবং চলিতে টলে। 

ভাস্পীনিক্রেগ বা এজ্কমা £-হাপরোগে হৃৎপিগুবিকার, 

শ্বীনকষ্ট, বাম বক্ষে গুরুত্ব অথবা পিগাকার বস্তর বর্তমানভার এধং 

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে থরথর কম্পভাবের অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিগে 

গঞ্রল্ন গ্রিলন্সিক্সা উপযোগী । রোগ সহ সাধারণতঃ হৃৎক"প 

উপস্থিত থাকে । 

হকান্িি আা ক্রুক্ত ; ল্ুপম্পক্ক্ক ক্কাম্লি 1 সাধারণ অথবা 

সপিং কাসিতে, কাসির পর উদ্গারে যদি আমাশয় হইতে 'গ্রচুর 
বায়ু উখিত হয় তাহাতে এব প্রযোজা । এরূপ কামির 'উষধ বড় 

অধিক দেখিতে পাওয়া বায় না। ইনার, এযাবৎ আবিদ্রুত এল 

ডিটিসাত সাল্নহ্ুন্িলি এসিড এবং .্ডব্জেক্রীচ্ম 

এলবাম এই তিনটি মাত্র ওষধের মধ্যে এল্ব 1 শীর্ষস্থান অধিকার 

করে। 

শ্লীভুন্েক্করিল্লোগ-্রজ্োলা্ছল্য লা! তন্ন 

-লজ্কিম্সা 5 ০্ভিপ্রদল্পর বা লিশভকলিসা। 5 সুত্ভিকা 
হল্লাপ-৫কোউন্ন্ 1 ওল ভ্রিনিজআান্ল রজোবাহুণারোগ 

কখন কখন শীস্রাগত হইলেও সাধারণতঃ খতুর নিয়মিত কালের ব্যতিক্রম 

হয় না। কিন্তু গ্রচুর রক্ত আব হয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ 

স্বরূপ নামিক! হইতে রক্তস্রাব ও অবস্থান্সনারে পদের শিরার স্ফীতি 

€পদের ভেরিকোজ ভেইন রোগ বর্তমান থাকিলে ) উপস্থিত হয়। 

খতুআবের নিয়মিত ব্যবধান কালেও শোণিত অ্রাব দৃষ্টিগোচর ভয়। 

ফুলতঃ ইহ! জরায়ুর নিজ্জীবতা ও শিথিলতা উৎপন্ন করে। সামান্ত 



এম্ব--এম্থণাসিনাম্। ৩২৩ 

উত্তেজনা! কিম্বা মলত্যাগে কিঞ্দিধিকতর বেগ দেওয়ার আবগ্তক 

হইলেই নিজ্জাব, শিথিল ও শোণিতপূর্ণ জরাধু হইতে রক্তত্রাব হওয়ায় 
তাহ যোনিদ্বারমুখে নিঃস্যত হইতে থাকে । এল ালল ৫ম 

ওদক্র-্লোগে প্রধানতঃ ঈষৎনীল অথবা ঈষৎ সবুজাভ ধুসর 
শ্লেম্মাআাব হয়। 

স্ুভ্ভিক্ক! প্রুন্ডস্ভ পাতলা, শীর্ণকায় এবং বাত প্রকৃতির 

ও স্ুভতিিছিলগেল্ল বো তলাতপেগ হলাগসিলী উৎকথী- 
যুক্ত ও অস্থির থাকিণে, এবং ধাত্রী অথবা কোন ব্যক্তি সুতিকাণৃহে 

উপস্থিত ভইলে, তাঠার সাক্ষাতে, মলতাগ যদি বিশেষ কষ্টকর হয় 

তাহাতে এন উপবোগী ওষধ। 

হ। এন্থসিনাম্ (4১1061712011701010)). 

০রজ্ ;- সমক্রির 'উবধ--আর্স, কাব্বল এপি, ল্যাকেসি, সিকেলি, 
পাইরোজি--দুষিত এবং পচ। রক্তযুক্ত রোগ । 

কুভ্নন্দীজ্ব শুন্র £-ককৃট বা ক্যান্সারের ভয়াবহ বেদনায়, 

দগ্ধ ব্রণরোগ বা কার্বাঙ্কণ অথবা! বিসর্প ঝ ইরিসিপেলাসে আস অথবা! 

এন্াসিন ফণ প্র না হহলে হউফব্বিয়াম প্রযোজা | 

সারার ভ্রিজ্া 2 এস্থাদিন দনুষ্যশরীরে (গো, অশ্ব এবং 

ছাগলে ইহা ভয়াবহ বিষক্রিদ্না প্রকাশ করে।) অতি ভয়াবহ 

বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। পুনরুৎপার্দিকাশক্তির গভারতম 'বগ্লুব 

উপস্থিত হওয়ায় পুষ্টিহানি চরম দশ! প্রাপ্ত তয়। শরীরস্থ রস, 

রক্ত, আব ও নিঃসরণ প্রল্তি তরলোপাদান এবং পেশী, শ্রেক্সিক ঝিল্লি, 

তন্তবিধান প্রতি অধিকাংশ কঠিনতর দৈহিক পদার্থের বিশ্লেষণ 

ও পচিতাবস্থা হয়। দ্রুত পচামান শোণিত কাল, ঘন এবং 

আলকাতরাবৎ অবস্থান্থিত হইলে তাহ! মুখ, নামিকা, মলদ্বার অথবা! 



৩২৪ হোমিওপ্যাথিক তৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

জননেন্দত্রিয় প্রভৃতি বহিদ্বার হইতে ক্ষরিত হইতে থাকে । শরীরের 

স্থান স্থানে পচা, শড়া, কাল ও নীলবর্ণ ফোক্ষা! ও ক্ষত প্রভৃতি 

উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে ক্লেদবৎ ছর্শন্ধ আাব নির্গত হয়। এই সকল 
ক্ষতের আ্অগ্রিদ্কীহ্ুনত, অভি ভ্জ্লালহ জ্ভালাহুক্ত 
ত্লদিম্না ইহার অতি প্ররুষ্ট ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্তমান থাঁকে। 

উপরি উক্ত ছুদ্দশাগস্ত শোণিতের বর্তমানতা এবং বিগপিত ক্ষতাদি 

হইতে ক্লেদের শোষণ, রোগীর পুয়জর ও সেপ্টিলিমিয়ার কারণ। 

চিকিৎসা । 

স্পু্ক্রণ” দলতিন্কা বা ক্কার্খ্াহলল 5 আাল্াজ্রক্ 
11511011710) হক্ভ্ড 5 সো স্পড্ড়া। (051051610015) লক হ 

অআ্ছুল ভ্াডা লা হুইউনেলা 5 স্ললাভ্ভন্ শুস্স ভর 
ভিসেন্ডিহ শ৩স্ লা সবচ্ছেদ্তোুস্ছ ক্ষত 
এল লিক্এ্রল্র লী দুুস্পণনলেন্সর ক্রল শুরক্ন্তি 

কঠিন, ও অনেক সময়ে সাজ্ঝাতিক অবস্থাথ্িত রোগে অসভ্ভি 

ভ্জানলভ জ্জালাহুত্তভ বদনা হইলে এল সিল 

প্রযোজ্য । ফলতঃ উপরি উক্ত জন্হনীক্ষম ও ভ্স্মাল্রন্ত 

ভ্বালাহ্ুত্ভঃ তবদনাই এ্রল্ণস্নিন্যেলল অতি শ্রেভম 
প্রদর্শক । অতি কঠিন অবস্থার ক্ষতাদির বর্ণ কাল অথবা নীলাভ। তাহ৷ 

হইতে পচ ও পৃতিগন্ধ ক্লেদবৎ নিঃসরণ নির্গত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে 

ক্ষতস্থান হইতে পচ! রস, রক্ত ও বিগণিত মাংসাদি শোধিত হইয়া এবং 

শরীরে প্রবেশ লাভ করিক্প! পুয়জর ও পচা জান্তব বিষজর ঝ| সেপ্টি- 

সিমিয়া ও তদান্ষঙ্গিক লক্ষণাদি উৎপন্ন করে | এই সকল রোগের ভয়াবহ 

অগ্রিদাহবং জাল! নিবারণে আর্সেম্িক্ত আমাদিগের একমাত্র 

অবলম্বন বলিয়৷ বিদিত ছিল। কিন্তু তাহা বিফল হইলে এক্ষণে আমর! 



এন্ডাসিনাম্-ট্ুবাকুলিনাম্। ৩২৫ 

তাহার পরিবর্তে এল সিল্ক দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সফলকাম হইতে 
পারি। অনেক বহদ্শী চিকিৎসক উঠান্লেস্উি,তলা্কে ইহার অমোঘ 
গধধ বলিয়া বিবেচনা করেন। পচ। ক্ষতাদি হইতে পুদধজ্বর ব| সেপ্টিক 

ফিবার উৎপন্ন হইলে জ্লাস ও স্পাউল্রোভিকম্ন, বিষধর কীট দংশনে 

কন্যান্কেনিন ও সাউইক্লোভিকম্ন, এবং পচা বা টাইফইড্ প্রভৃতি 
সাংঘাতিক জ্বরে অথবা শবচ্ছেদ গৃহের কিম্বা পচনধীল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির 

প্রশ্বাম বাধুর হুর্গন্ধ আস্বাণের কৃফল সংশোধনে স্াাইক্ব্রোজিন্ন, এবং 
আহ্ছুলভড়়া €ল্রার্গেক্্র অতি ভয়বাহ অবস্থায় পচন, বিগলন ও 

'অসহনায় জাপাযুক্ত বেদনা নিবারণে জস্ন» ক্কান্জ্রতিনন্ এমনি এবং 

ভন্যান্কেচ্নি শ্রেষ্ঠতর 'গষধ বলিয়া বিবেচিত। 

্পশৌশিভিত্াল /--কাল, পচা, ঘন ও আল্কাতরাবৎ রক্ত, ঘুখ, 

নাসিক, মলদ্বার এবং জননেন্দ্রিয় এরভৃতি শরীরের বহিদ্বার হইতে নিঃসরণে 

এল, স্ মহৌধপ 7 কাল, তরল ও অসংযমিত শোণিত-আ্াৰে 

তত্রা্টেলাস্ উপকার করিয়া থাকে । 

টৃবাকু্লিনাম বা ব্যাসিলিনাম্। 
(10195100110) 13801111001, ) 

' স্মহ্দ্রজ্ 1 কার্যাপুরক-সোরি, সাল্ফ। 

যে স্থলে €সাল্িম্বাহ্র, সাল্ক্ষান্র অথবা বিশেষ যত্রপুর্ববক 

নির্বাচিত অন্ত কোন ওষধ দ্বারা! রোগের উপশম অথবা আরোগ্য ন। হয়, 

তাহাতে উল ক্ু প্রযোজা $ হে-ফিবার এবং এজ্মারোগে ০লাল্লি- 
স্বঙ্সে পরে ইহা ধাতু সংশোধনকারী ওষধরূপে ব্যবহাধ্য। ইহার 

চিকিৎম্ত গুটিকোৎপত্তি রোগের রক্তাধিক্যের অথবা তরুণ ও প্রবল 
প্রদাহের অবস্থায় তজনুল কার্ধ্যকারী। উ-বাক্ুভিলন্নাস্ম ছার! 
'আরোগ্য রোগীর মেদবৃদ্ধি হইলে হণ ইজ্ড্রান্িচ্স্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 



৩২৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

সাঞ্রাজ্র। ভ্রিলজী। /_ট্বাকুর্লিনাম, ব্যাসিলিনাম এবং ভাং 
কোশের লিম্ফ এই তিন প্রকার ওষধই মূলতঃ একই বস্তু হইতে উৎপন্ন 
এবং সাধারণতঃ ইহার! সমক্রিয় বলিয়াই বিবেচিত । ইহাদিগের পরস্পরের 

ক্রিয়ার যদি কিছু প্রভেদ থাকে তাহা বোধগম্য করা সুদূর পরাহত 

বলিলেও অতুক্তি দোষ ঘটে ন1। ডাং স্তামুফ়েল সোয়ান ফুসফুসের টুবারকল 

রোগের শুদ্ীরুত গয়ারের টি টুরেষণকে পটুবাকু্লিন,” ডাং জে কম্টন 
বার্ণেট টুবার্কল রোগগ্রস্ত ফুস্ফুসের শুদ্বীকৃত অংশের টিট্ুরেষণকে “ব্যাসি- 

লিনাম* বলিয়াছেন এবং ভাং কোশ গোমাংস-গুস্তত লেই বা! জেলিমধ্যে 

ট্রবার্কলকীটাণুর (রোগ বীজ) কর্ষণ করিয়া এ কাঁটাণু সম্বলিত রসকে 

পটুবাকল লিম্ফ* বনিয়াছেন। সাঁধারণে ইহাকে "কোশেজ্ লিম্ফ” বলে। 

ইহা অতি স্কুল প্রয়োগরূপ ও বিপদসন্কুল বলিয়া ভোমিওপাথি চিকিৎসায় 

ব্যবহৃত হয় না। 

টুবার্কণরোগবীজ পুনরুৎপাদিক1 শক্তির অতি শোচনীয় ছুরবস্থা 
উৎপন্ন করিলে পুষ্টিহানি তাহার চরম সীমায় উপনীত হয়। ইভার পুষ্টি- 
হানিক্রিয়া কোন শবরীরোপাদানে সীমাবদ্ধ থাকে না শরীরস্থ রস, রক্ত 

প্রভৃতি তরলোপাদান, সম্পূর্ণ কোমলোপাদান, এমন কি অতীব কঠিন 

এনং স্থায়ী অস্থি পর্যান্ত ইহার ক্রিয়াধীন হইলে তাহারও পুঠিহানি বশতঃ 
তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উপরি উক্ত ট্রবাকু'লাস্ রোগবিষাক্রান্ত শরীরে 

অবস্থাবিশেষে যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ 

হোমিওপ্যাথির নিয়মে তাহারই অন্নসরণ করিয়া টুবাকুর্ণলনাদির প্রয়োগ 

দ্বারা রোগারোগ্য করিয়! থাকেন। এরূপ ওষধ ণনসোড” শ্রেণীভুক্ত 

হইলেও যে ইভার্দিগকে ”আইসপ্যাথিক ওধধ* বল! হইয়। থাকে তাহ! 

সোরিনাম বর্ণনে আমরা বিবৃত করিয়াছি। আমরা নিম্নে ট্বাকু'লিনাম 

বা বাসিলিনামের কতিপয় সাধারণ ও প্রদর্শক লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়! 

সংক্ষেপে তাভার রোগের বিষয় উল্লেখ করিব । 



ট্বাকুলিনাম্, ব্যাসিলিনাম্। ৩২৭ 

পাতিল? বর্ণের মনুষ্য ) নীল চক্ষু, সুন্দরী স্ত্রীলোক ; দীর্ঘাকার, কশ, 

চেপ্টা শরীর ও অপ্রশস্ত বক্ষ ব্যক্তি) এবং বয়সানথপাতে অধিকতর বুদ্ধি 

সম্পন্ন এবং শারীরিক ছূর্ববলত। বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের ধাতু টুবার্কলরোগ- 
প্রবণ তাহাঁদিগের পক্ষে ইহ! উপযোগী । রোগ যাহাই হউক, বংশে 

টরবার্কলরোগ সংঅব থাকার বিবরণ থাকিলে যদি যত্বপূর্ব্ক নির্বাচিত 
গষধের ক্রিয়া না হয় সে স্থলে ইহ। প্রযোজ্য । 

গ্রধান প্রধান লক্ষণ 2-- 

তলা লম্ষষঞ্। সন্ত্দ্লা পপন্রিনত্ন্মম্পীল-- ক্রমাগত বন্ধ 
হইতে যন্ধান্তরে যায় ; বাগ হুলীশুইই আল্লম্ভ হুল» হাই 
শম্ভর্জশনন কুব্ে £ 

সাহ্মান্ঞ ₹ম্পভ্যসহস্পশ্ণেভ »নন্চি__এবং তাভার এক 

আক্রমণের শেষ না হইতেই পুনরাক্রমণ যে কি প্রকারে হয় তাহ! রোগী 

জানিতে ও পারে না। 

ভ্ভি্ জন্তু গভ্িত্ভে জভ্ভি স্পশভল্র শ্ীর্লভ। 

ভজইল্ে-রোগী যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার করে, তথাপি শরীর শুল্ক 
হহতে থাকে। 

রোগী এক স্থানে অধিক কাল থাকিতে ভালবাসে না) স্থানে স্থানে 

ভ্মণ করিয়া বেড়াইতে চাহে । 

অঙ্গে এবং সন্ধিতে স্থানপরিবর্তভনশীল বেদনা ; চলিতে আরম্ভ করিলে 

গ্রথমে অঙ্গাদি অনমনীয় থাকে, চলিতে চলিতে পরে তা৷ প্রকৃতিস্থ হয়। 

মুক্ত বায়ুর জন্য প্রবল ইচ্ছ৷ হয়, গৃহদ্বার ও বাতায়ন খুলিয়া দিতে বলে, 

অথব! অশ্বারোহণে প্রবল বামুতে ভ্রমণ করিতে চাহে । 

ত্দলা শ্রী জুসজ্ছুসেন্স ভদ্র থা চক 
কল্লিআ গুনে লাজ £ স্থানের ফুসফুসে গুটিকার (78১৩০1৩ ) 

সংস্থিতি হয়। 



৩২৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

০ল্লাঙগীল্ল বহশ্শে শ১ভিক্কোশুসপন্ডি লোপেন্স 
উল্বাক্ুতলোস্িসেল্স বিবল্লপ সাও যাস 

রোগচিকিৎসায় টুবাকুর্লিনাম এপধ্যস্তও সাধারণ ও প্রচলিত 

উষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় না, চিকিৎসকমণ্ডণীতে 

অন্ঠান্ত ওধধের স্তায় ইহার লক্ষণার্দি এবং প্রয়াগ বিষস্ক জ্ঞানের 

অভাবই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অন্ুমিত। ফলতঃ গভীর 

সোরা-বিষ-বাম্প দুষিত ব্যক্তিতে এ বিষ-বাম্প গুটিকোৎপাদনোনুখ 

তইলে অথবা গুটিকাবিষদ্ুষিত ধাতুর ব্যক্তি যে সকল বিশেষ বিশেষ 
মানসিক € শারীরিক লক্ষণ প্রকাশিত করে তাহাই ইহার প্রদর্শক বলিয়। 

জানিতে তইবে। টুবার্কল যেরূপ কোন বিশেষ যন্ত্র বা উপাদান 

আক্রমণ করে না, ইহার রোগ তদ্রপ কোন যন্ত্রবিশেষে আবদ্ধ 

থাকে না। 

শ্শিল্রগশুল /-উউাল্িনন্ন শিরঃশুলে চক্ষুর উর্দধপ্রদেশ 

হইতে হস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীক্ষ কর্তনবৎ এবং মস্তক বেডিয়া 

লৌহপতর আট! থাকার স্টার বেদনা, পাঠ অথবা সাদা শ্রমে তাহ। বুদ্ধি 

পায় এবং চক্ষুর ব্যবহারে বুদ্ধি পাইলে চদমাতেও তাহার উপশম তয় 

না। এই প্রকার শিরংশুল গুটিকারোগ বিষদুষ্ট ধাতুর হ্ুলেল্ত 
ভ্ীজ্ৰছিগ্োেক্ মধ্যে দেখিতে পা €য় যায়। 

ভ্তিস্রন্লেউজিিভিলজীদ্লাহ হা লিন্নিওভা টিসি 4-- 
মস্তিষ্ক অথবা মন্তিষ্কতলবেষ্টঝিলির তরুণ প্রদাহে রসম্াবের উপক্রমে 

রজনীতে ভ্রমদর্শন এবং ভীতি প্রযুক্ত চীৎকারসহ নিদ্রোখিত হওয়া 

প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে অতি যত্ব পুর্বক নির্বাচিত এরশ্িস্ন্» 

তহলিলিল্নো অথবা সাল্হ্কাক্লে যদি উপকার না হয় তাহাতে 

উলীকু প্রযোজ্য । 



টুবাকুলিনাম্-_মেডরাইনাম্।. ৩২৯ 

শদ্কল্রামম্।- যথেষ্ট আহার সত্বেও শীর্ণতা প্রাপ্ত রোগী 

প্রতাষকালে হঠাৎ অদম্য মলবেগ হইয়া সবলে কৃষ্ণবর্ণ,। কটা, 

জলবৎ এবং দুরন্ধ মল পরিত্যাগ করিলে উ৯-্বালুহনিলম্ম তাছার 
'ওষধ। রে'গী দুর্বল হইয়! বায় ও তাহার রজনীঘন্ম হয়। 

লতেলালাজ্ছল্য হা লালু ।অতি শ্প্রাগত, অতি 

প্রচুর এবং অত্যধিক কালস্থায়ী খতুশোণিত ভয়াবহ বেদনা সহ মন্থর 

গতিতে নিগত হয় এবং রোগিণী গুটিকোৎ্পত্তি রোগপ্রবণ থাকে । 

বুকন্রোলি-পামা বা একজিমা ।-টুবাকুর্লার পাদারোগে 
উল্বাকু7লন্নীন্ম উপকারী । ইহার প্রচণ্ড চুলকানি রজনীতে 
গাত্রবন্ত্র মোচনে এবং ম্লানে বদ্ধিত। মামড়ি হইতে প্রভূত পরিমাণ 

শুভ্র ভুবির হায় শক্ক স্থণিত হইতে থাকে । কর্ণপৃষ্ঠে, কেশযুক্ত 

শরারাংশে এবং ঘোচযুক্ত ত্বকস্থানে অবদারণভাব ও টাট।নি জন্মে এব 

তাহা হইতে রস ঝরিতে থাকে ; ত্বক অগ্রির্ণবৎ লোহিত । টুবর্কণ- 

বিষহ£্ঠ রোগীর দদ্র ইহ1 দ্বারা আরোগ্য হইয়া থকে । 

জস্ষযান্রীশী ও শিশ্ডসন্নিক্ানোগোে উলাল্ু- 

ভিনম্বামেক্র গ্রযোগিত। স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে। 
উ,বীল্ুলিললাল্ম সাধারণতঃ নিয় ক্রমে ফলগ্রদ নহে, বরং 

তাহাতে কুফলেরহ আশঙ্কা করা যার়। কোন কোন রোগে ঠাঞ্তসক- 

বিশেষ ৩৭ ক্রমের বাবহার করিতে উপদেপ করিয়াছেন, আমর! তাহা 

ইতিপুর্ব্রে ধণিয়াছি। ফণতঃ ইহার ১০০* (19) ) হইতে ১০০০৯ (01))) 

পধ্যন্ত ক্রমহ প্রায় সব্বজন অস্ধমোঁদত। 

মেডরাইনাম্ ॥ (01600111)1)010, ) 

ভস্পচক্প 1-রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলনি, অকজ্যাণ 

এগি )১ তাপে; গাত্র আবুত করিলে; গাত্র বিস্তার করিলে ; বিছ্যুৎযুক্ত 



৩৩৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

ঝটিকায়; সামান্ত চালনায়) মিষ্ট ভক্ষণে ;) সকাল হইতে সূর্যাস্ত 

পর্যন্ত । 

'ভস্পম্শহ্ম ।-সমুদ্রতীরে € নেটামের বিপরীত )); আমাশক 

চাপিয়া শয়নে ; সিক্ত বামুতে ( কষ্টি, নাকস ভ )। 

শম্দ্রল্ক ।--সাল্ফাবের পদতলের জ্বালা এবং জিঙ্কামের জজ্ঘার 

অস্থিরতা ও চঞ্চলতা মেডরাইনামে যুগপৎ উপস্থিত থাকে । 
ভুভ্লন্বীজ শহ্বপ্র ।--ইপিক। (শুষ্ক কাদি), ক্যাম্ফর, সিকেলি, 

টেবেকাম, ভেরেট এ, (পতন লক্ষণ বা কলাযাপ্স্); পিক্রিক এসি, জেল্স 

(ভ্রমণের অপারগতা ); এলোজ, সান্ক ( প্রাতঃকণলীন উদরাময় )। 

সাপ্রলঞ। ক্রিক? । মেডরাইনাম পুয়মেহ বা গণোরিয়ার 

আাব বা রোগবীজ হইতে প্রচলিত হোমিওপাখিক প্রথান্ুসারে প্রস্তত। 

পুয্-মেহরোগবিষবাম্পহই যে সাইকোসিস্রপ পুরাতন রোগপধ্যায়ের 

মূলীভূত কারণ তাহা ইতিপূর্বে বণিত ভইয়াছে। অন্ঠান্ত 

পুরাতন রোগব্ষিবাম্পের স্যায় গণোরিয়া বিষবাম্পও শরীরের অন্তস্তল 

পর্যাস্ত প্রবেশ নাভ করিয়। পুনরুৎপাদিক শক্তির অতি গভীর রোগজ 

পরিবর্তন সাধিত করে এবং পুষ্টিক্রিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এবছ্িধ 

অবস্থায় রসবাত, ক্ষদ্রবাত, ্নাযুশুল, চক্ষুরোগ, চন্মকীল, শ্রেম্মাগুটিকা 

এবং অন্ঠান্তট নানা প্রকার কঠিন রোগের ইভা যেআকর স্বরূপ 

তাহা আমরা ইতিপূর্বে রোগ চিকিৎসা প্রসঙ্গতঃ উপযুক্ত স্থলে উল্লেখ 

করিয়াছি । এস্থলে আমরা স্থুলভাবে ইহার কতিপয় অত্যাবশ্তকীয় 

লক্ষণ এবং রোগের অবতারণ। করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। ফলতঃ 

শরীরে ইহার ক্রিয়া এতই বহু বিস্তৃত এবং ইহার রোগ এতই বন্থবিধ 

ও বিচিত্র যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহ! সন্নিবেশিত করা অসম্ভব বলিয়াই 

জানিতে হইবে। পুয়ধাতু নিবন্ধন পুরুতান্রক্রমিক ধাতুগত পুরাতন 

শিশুরোগে ইহার বুল ব্যবহার হইয়া! থাকে । এই স্কল শিশুরোগ 
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অত্যন্ত কঠিনসাধ্য । শিশুর. ক্ষযরোগ জন্মে শরীর শীর্ণ হুইয়। 
যায়। তাহার হাপানি অথবা নাপিকার, কখন চক্ষুপত্রের করদর্ধ্য 

প্রতিষ্ঠায় এবং কখন বা মস্তকত্বকে অথবা মুখমণ্ডলে দদ্র জন্মে এবং 

শিশু খর্বাকৃতি হয়। 

কুচিকিৎসিত এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট পুয়মেহ নিবন্ধন ধাতুগত বিকার 
বধশতঃ রোগের ঘত্্পুর্বক নিব্বাচিত ওষধে উপশম অথবা আরোগ্যের 

স্থায়িত্ব না হইলে ইহ! ফলপ্রদ । 

সোরিনাম যেরূপ গভীর সোরিক্ ত্বকরোগ ও শ্ৈম্মিক বিল্লিবিকার 

সঠ সন্বন্ধধুক্ত, মেডরাইনাম তদ্রপ গভীর সাইকোটিক দেরুজ্জারোগ ও 

সহানুভৃতিক স্নাযুবিকার সহ সন্বন্ধযুক্ত । 

লক্ষণ | 

ন্য 1- মানসিক দুর্বলতা 7 নাম, কথ! অথবা তাহার আদি 

অক্ষর স্মরণ থাকে না; অতি নিগুঢ় বন্ধুরও নাম জিজ্ঞাসা করিতে হয়; 

আত্ম নামেরও বিশ্বৃতি জন্মে । রোগী শুদ্ধ বানান করিতে পারে না; 

বিশেষরপে জ্ঞাত নামও কি করিয়া বানান করিবে তাহা ভাবিয়! 

আশ্চর্যযান্িত ভয় । প্রায়ই গল্পের খেই ভারায়। রোগলক্ষণ বলা অত্যন্ত 

কঠিন, প্রশ্ন ভুলিয়া যায় বলিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়। কথা! 

কহিতে না কাদিয়াই পারে না। মৃতার আশঙ্কা করে? সর্বদাই আশঙ্কা 

দ্বিত, কোন ঘটন! ঘটিবার পুর্ধে কষ্টের সহিত তদ্ব্ষয়ক অন্তভূতি 
জন্মে এবং সাধারণতঃ তদনুরূপই কার্য্য হয়। 

সামান্টেই উত্তেজিত হয়) দিবসে খিটু খিটে থাকে, রজনীতে 
উল্লাস জন্মে। অতান্ত অসহিষ্ণু; খিটখিটে; উতকণ্ঠান্সিত, বাত- 

প্রক্তিবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অসহিষ্ণু ; সামান্ঠ শবেই চমকিয়া উঠে। 
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সময় যেন কাটিতে চাহে না। রোগী সর্বদাই ত্রস্ত থাকে) কোন 

কাধ্য করিতে এত তাড়াতাড়ি করে যে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে । 

অনেক রোগই তৎসম্বন্ধে চিন্তায় বদ্ধিত (বেদনার বিষয় চিন্তা! করিলেই 

তাহার পুনরাবুত্তি, অক্জ্যালিক এদিড )। 

সম্ডক্ক | মস্তিষ্কে তান্ষ ও জালাকর বেদনা, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা 

নেরিবেলামে অধিকতর থাকে এবং মেরুদণ্ড বাহিয়! বিস্কৃত হয়। মস্তুকে 

গুরুত্বান্ুভূতি এবং মস্তক পশ্চাৎ পারে আরুষ্ট। 
মস্তকের কশাভাব এবং সংকোচন বোধ, সম্পূণ মেরুদণ্ড বাহিয়। 

নিয়ে যায়। গাড়ির ঝাঁকিতে শিরঃশুল ও উদরাময় জন্মে । 

শ্রীনমজ্ঞ ।-_হাপানি; উপভিহ্বার দুর্বলতা ও আক্ষেপ বশঃ 

গলরোধ; স্বরযন্্র এরূপভাবে রুদ্ধ বে, তন্মধ্যে বায়ু এককাণীন 

প্রবেশ করিতে পারে না, কেবণ মুখ চাপিয়া ( উবুড় হইয়া) শয়নে 

এবং জিহ্ব। বঠিরানয়নে তাহার উপশম । স্বরযন্ত্রের টাটানিতে 

বোধ যেন তাহাতে ক্ষত হইয়াছে । শ্বাসরৃচ্ছ, ও বক্ষের সঙ্কোচ 

বোধ; সহজে শ্বাস টানিতে পারে কিন্তু শ্বাস নিক্ষেপের ক্ষমতা থাকে না। 

অবিশ্রান্ত, কঠিন, শুষ্ক এবং কখন কখন বেদনাযুক্ত কাসিতে বোধ 

যেন স্বরযন্ত্রের শ্লেক্মিকঝিল্ি ছিন্ন তইয়াছে) হাড়ির মধ্যে কাসার 

স্তায় গভীর 'ও ফাপা শব্ধের কাসি রজনীতে, মিষ্টহারে এবং শয়নে বদ্ধিত 

ও আমাশয় চাপিয়া শফ়নে হ্াস। শ্বেতলালাবৎ, বুদ্বুদঘুক্ত ; ক্ষুদ্র, 

সবুজ ও তিক্ত, গোল বস্ত্রথণ্ডের স্টার; আটা এবং তুলিতে কষ্টকর 

গয়ার। 

স্বরণোন্ুখ বঙ্দ্াকাশ 7 ফুসফুসের অংশবিশেষে কঠিন বেদনা । 
গলাভ্জ্ব্ল ।--গলদেশে অত্যন্ত শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার অনুভূতি 

এবং কষ্টদায়ক অস্থি কনকনানি হইলে গলদেশ টাটায় এবং ক্ফীতি 

থাকে এবং তাহাতে তরল বিশ্ব। কঠিন যে কোন প্রকার বস্ত 
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গলাধঃ কর! অসাধা। নাপিকার পশ্চাৎৎ হইতে নিঃস্যত ঘন, ধূসর 

অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেম্মায় গলাভ্যন্তর সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে (হাইদ্রাষ্ট )। 

ল্গুঞা। আহারের অব্যবহিত পরেই কাকবৎ ক্ষুধা (সিনা, 

লাইক, পোরি )। 

অবিশ্রান্ত তৃষা, স্বপ্নেও জলপান করে । রোগিণনী পুর্বে যে 

মগ্য দ্বণা করিত ( এসেরাম ) তাহা, লবণ ( ক্যাল, নেট্রাম ), মিষ্দ্রব্য 

( সান্ক ), এলমগ্ত, বরফ, অম্বস্ত্, কমলালেবু ও কাচাফলের জন্য অত্পপ্তব্য 

আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে । 

অনুভব ও জি 1-মাট। এক কর্দমবৎ বিষ্ঠার অল্পে অল্পে 

ত্যাগ, সরলান্বভ্রংশের অষ্ভূতি ভ্ওয়ায় রোগী কৌথ দিতে পারে ন৷ 

(এলাম্)। অন্বের সংকোচন এব? জড়ভাব হওয়ায় গোল গোল 

বলের গ্তায় মল ত্যাগ (ল্যাকেদি )। মলত্যাগ করিতে পশ্চাৎপার্ে 

আনেক বক্র হইতে হয়; মলতাগ আতিশয় বেদনাধুক্ত, বোধ যেন 

মলদ্বারের পশ্চাৎ প্রদেশে কোন বস্তথণ্ড আছে; এতই কষ্ট যে রোগী 

ক্রন্দন করে। 

সরলাৰ্ধে তীর ও স্চিবেধবৎ বেদনা । মলদ্বার হইতে লোন! মাছের 

জলের শ্তায় দর্ন্ধ রসের নিঃসরণ । 

সুজবন্ত্র 4 বুক প্রদেশে কঠিন বেদনা (পৃষ্ঠশূল ), প্রচুর 

মুত্রস্াবে উপপণমিত (লাইকো)। মুত্রশূলে মুত্রপথের তীক্ষ বেদনায় 

বোধ যেন পাথরী নির্গত হইতেছে (বার্কে, লাইকঅক্সি); রোগী 

বরফের আকাজ্ষ। করে। মূত্রত্যাগকালে মুত্রস্থলী এবং অন্ত্রের 

বেদনাধুক্ত কুন্থন। 

্রীভকননেতিত্রুস 4--অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, জমাট ও প্রচুর খতু- 

আব? ধৌত করিপেও তাহার কলঙ্ক দূর করা কঠিন হুইয়! পড়ে (ম্যাপ্সে 
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কা)। খতুকালে স্তন, বিশেষতঃ স্তনাগ্র, স্পর্শে বরফের স্তায় শীতল এবং 
অবশিষ্ট শরীর উদ্। | 

যোনি এবং ভগৌষ্টের তীব্র চুলকনা, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বন্ধিত। 

স্তন এবং স্তনাগ্রের টাটানি এবং স্পর্শে বেদন। | 

»ুভট এল অভঙ্ছশ্ীত্যভ্ছ +__অংশফলকাস্থিদ্ধয়ের মধ্যবস্তী 

পৃষ্ঠ দেশে বেদন ) সম্পূর্ণ পুষ্ঠদ স্পর্শে টাটানিযুক্ত ( সিংকো! সা)) 

গ্রীবা পশ্চাৎ হইতে মেরুদণ্ডের নিয় পণ্যন্ত বিস্তৃত তীর জাণাঘুক্ত তাপ 
সহ আকুষ্টবৎ কাঠিগ্ঠ, গাত্র বিস্তার করিলে বন্ধিত। 

কটিস্থ কশেরুক! স্পর্শে বেদনাযুক্ত । সেকরাম্, কক্পিকৃস্ এবং হিপ- 
সন্ধিপশ্চাতের বেদনা দ্রুতগতিতে চতুর্দিকে ধিকীরিত হয় এবং অঙ্গ বাহিয়া 

নিম্নে যায়। ভ্রমণকালে কেবল জজ্ঘায়্ এবং হিপ্ হইতে জানু পর্য্য্ত 

স্থানে বেদন।। জজ্ঘবায় গুরুত্বর তাহা সিপকের ন্যায় বোধ; জজ্ঘা 

এতাদুশ ভারি যে, চলিতে কষ্ট; পদ ভাঙ্গিয়। পড়ে। নিষ্াঙ্ 

সম্পূর্ণ রজনী কনকন করায় নিদ্রার বাঘাত। ভুনা এল 

এদত আভ্ন্ড অসি শু বিন বিছ্যঙ্থাটিকার 

সময় জঙ্ব। এবং বাহুতে ভগ্লাবহ কষ্ট । 

জজ্ঘার বেদনায় তাহা শব্যায় স্থির রাখা যায় না এবং 

আরত্তাধীন ন! রাখিলে, শিথিল করিয়া পিলে এবং নিদ্রা যাইবার চেষ্টা 

করিলে বুদ্ধি হয়। 

জঙ্ঘ! ও পদ্দের এবং প্রকোন্ঠ ও করের শীতলতা ॥ উরু ও গুল্ফ- 

পশ্চাতের রজ্ছুবৎ পেশীতে আকৃষ্টতা ও সংকোচনের অনুভূতি ; জঙ্বা 

পশ্চাতে ও পদতলে খলী। তভ্রমণকালে গুল্ফ সহজেই বীকিয়া যায় 

€ কার্ব এ, লিডাম )। 

হত্ঞসত্ল্ক্রে জ্্লাল্না 1 হস্ত-্পর্দের জালায় তাহা অনাবৃত করার 

এবং তাহাতে বাতান দেওয়ার প্রয়োজন হয় (ল্যাকেসি, সাল্ফ)। জজ এবং 
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বাহুতে স্নায়ুশক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অভাব; সামান্ত শ্রমেই বলহানি 

ঘটে। 

শরীরের প্রত্যেক সন্ধিরই বেদনাধুক্ত কাঠিগ্ত। হস্তাক্কুণিসদ্ধির 
বৈকল্য, বিবৃদ্ধি ও স্ফীতি; গুল্ফসন্ধির স্ফীতি ও বেদনাধুক্ত কাঠিন্ত ; 

গুম্কষ এবং পদতল উচ্চ স্থান স্পর্শ করাইলে বেদন। করে। 

চিকিৎসা! । 

উপরে €হ্ড্ক্রাইন্মােন্র সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে ও তাহার 

বিশেষ বিশেব রোগলক্গণবিষয়ে যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য 

হইবে যে, রোগ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার মূলে পুয়- 

মেহের কুচিকিৎসার ও তাহ! অন্তম্মুখী হওয়ার বা বলিয়া যাওয়ার বিবরণ 

থাকিলে এবং রোগের স্ুরিত অবস্থায় ন্যনাধিক পুর্বোল্লিখিত লক্ষণ 

প্রকাশিত হইলে ৫5ডজ্সাউন্নীহম তথায় উপযোগী ওষধ বলিয়া 

বিবেচিত । ফলতঃ প্সাহকোটিক” রোগের বনু বিস্তৃতি, গভীরতা, 

বংশানুক্রমিকতা এবং তাহার রূপের বিচিত্রতার বিষয় জদয়ঙ্গম করিলে 

অনায়াসেই বৌধগমা হইবে যে, রোগের নামাপেক্ষা তাহার পূর্ব 

বিবরণ, বর্তমান লক্ষণ এবং রে।গীর বংশগত রোগ বিষয়ক বিবরণই 

ষধ নিব্াচন পক্ষে অধিকতর সাহাযাকারী। €ল্লালীল্স ব্দ্রক্কষে 

চম্গ্ল্লীলেক্ল এল জ্ক্নন্েত্দিআঅ শু শুওভ্যলাত্র 
ওক্ভভি শললী-লহিছ্ব ণল্রেল্র ট্লম্সিক্ত কিছ 
€শ্লোম্যাওওভিক্কা ক্র (001,0151017805 ) লর্ভমানভা উন্ডল্লর 

ন্নশ্ম্সাত্সন্ াদম্পন্ 5 ইহাও উন্বাকু লিলল্যালেল্ল হায় 
উচ্চ ক্রমে ব্যবহৃত হহয়! থাকে । 

শিক্ষার্থীদিগের স্মরণের কথঞ্চিৎ সাহাধ্যার্থ এস্থলে স্ভল্লাইন্নী্ম 

চিকিৎস্য কতিপয় রোগের উল্লেখ কর! যাইতেছে :-- 
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অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং অপ্রকাশিত পুয়মেহ নিবন্ধন ল্র-ন-বাভ্ড স্ুভর- 
বা বা গাউউ5 ক্াস্সুশুল এবং ৫ব্রলনভতকা ও ভদি 
তব জিলিনিল্রোগ যাহা মেরুমজ্জার উপাদানগত পরিবর্তন সাধিত 
করিয়া পক্ষাঘাতও উৎপন্ন করিতে পারে তাহ! ৫ম্ল্লাউন্যচ্ম 

আরোগা করিতে সক্ষম । 

রোগমুলে সাইকপিদ্ বা অন্তঃপ্রবিষ্ট পুয়মেহ থাকিলে গ্টুল্লীকিিল্ন 

অংগান্রাল্রওদ্কান্ড5 বন্তিকোটরস্থ কাস লিল 

ওদলীহ বা পেল্ভিক সেলুলাইটিস্, জরাঘুর এবং অগ্তাধারের স্ুজ- 

ভু, স্পদলার্থ পালি অঙ্জদ বা ফাইব্রইড্দ্, ক্ষার 
গড জর্ক ব। পিষ্টদ্ এবং উপরিউক্ত রূপ অগ্াণ্থ রোগে 

ম্মডিক্র।াউ উপযোগী । 

লক্ষণসাদৃত্য থাকিলে এবং পুর্ব পুয়মেহবিষ রোগের কারণ 
হইলে ক্লাস” ক্াঞ্লিল্পীনা অথবা হ্্যান্ীহল বা 
কুলি প্রভৃতি গরারোগ্া ও সাজ্ঘাতিক রোগেও ০সড্ল্লাউন্র 

প্রয়োগ দ্বার রোগের উপশম এবং অবস্থান্ুনারে আরোগ্যের প্রত্যাশ! 

করা যাইতে পারে। 

বংশগত পুয়মেহদুষিত বাক্তিদিগের শিশু সন্তানের শ্পশিশ্ও 

ল্কলল্লোগি 5. রোগমুলে পুয়মেহব্ষিদোষ অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলে 

ন-লীককা গ্রল্চি ন্িন্রন্তি 2 অল্ষলাক্।শক্রোলীল্র জানত» 

দেীর্্বল্য এবং জ্লীবনীশীক্তিন্র অবননাদ প্রভৃতি) 
সন্ক্বিত্রাতিন্ শু ল্রসলাভিক্ তলদল্না 8 কশিয়া বাধায় 

ন্তা় স্ণল্রীক্রেক্ল সক্গ্ঞটিত্ডজ্ভাঁল 5. এবং সম্পূণ শরীরে 
চু৪লগু টাজাল্নি প্রভৃতিতে তড্ডল্সীই উপকার করিয়া থাকে । 

উপরি উক্ত ধাতুদোষঘুক্ত ব্যক্তিদিগের কোন সাজ্ঘাতিক রোগের 

চরমাবস্থায় শরীরের শীতলতা, প্রচুর শীতল ধর্ম (গাত্রাবরণ দূরে 



মেডরাইনাম্__সিফিলিনাম্।. ৩৩৭ 

নিক্ষেপ-ক্যাম্ষ, স্নিক্কষেভিল ) প্রভৃতি পতন বা কোল্যাপ্স্ লক্ষণ 

উপস্থিত হওয়ায় রোগী সর্বদা পাখীর বাতাস চাহিপে (কার্ব ভে ) এবং 

পরিষ্কার বাুর আকাক্ষা করিলে €হড্ল্লাইন্মীন্ম উপযুক্ত ওষধ 

বলিয়া গণ্য ।, 

স্পহ্যাস্ুজত্লালল্লোগো রোগী রজনীতে শয্যায় এমনিয়ার 

গন্ধযুক্ত প্রত পরিমাণ এবং অতিরঞ্জিত মুত্রত্যাগ যদ অপরিমিত কার্য্যাদি 

অথবা খেল এবং দৈনিক তাপ অথবা শৈত্যের অত্যধিক বদ্ধিত 

অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং রোগের মুলে সাই কসিস্ ধাতুদোষ থাকায় যত্ব- 

পূর্ব্বক নির্ববাচিত গুষধ নিক্ষল হয় তাহাতে ০স্ড্ল্লীইন্বাস্ম উপকার 
করিয়া থাকে । 

পুয়ধাতুর পুরাতন বিকারগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের হকভুলোত্োে* 

বিশেষতঃ জ্ল্রাক্সু বক্তা এবং বয়ঃসদ্ধির খতুরোধকালে 
সপ্তাহ হইতে সপ্তাহান্তর পর্যান্ত প্রচুর কৃক্তবর্ণ, চাপ চাপ এবং দূর্গন্ধ 

শোণিতের হড়, হড় করিয়া আব যদি শরীর চালনায় বদ্ধিত হয় তাহাতে 

০ম্মজ্ভ্লাউনাস্ম ফল প্রদ ; রোগার জরায়ু মারাত্মক (8141181001) 

রোগগ্রন্ত থাকে । 

এস্লে বক্তবা যে, রোগীতে পুরাতন ও অন্তঃ প্রবিষ্ট পুয়ধাতৃর বিবরণ 
থাকুক বা না থাকুক রোগলক্ষণ সহ উষধলক্ষণের সাদুশ্ত দুষ্ট হইলেই 

2ল্মভ্ডল্লাইইম্বীশ্ম দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা! আছে। প্রভেদ এই 

যে পুয়ধাতুদোষের অবর্তমানে ওষধ হোমিওপ্যাথিক মূল ও সাধারণ 

ক্রিয়ার এবং তাহার বর্তমানে আইসপ্যাথির ক্রিয়ার বশবর্তী হইয়া 
রোগারোগ্য করে। 

৫1 সিফিলিনাম (5191১111700, )। 

ভ্প্পচ্জ্স 1 গোধুলি হইতে সুর্য্যোদয় পর্যযস্ত রজনীতে। 
২২ 
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ভুভলন্নীয্স শঅপ্র 1--অরাম্, এসাফি, কেলি আয়, মার্ক, 
ফাইটল ( অস্থি রোগে ও উপদংশ )। 

সান্রাল্প। ক্রিস £-মেডরাইনাম যেরূপ পৃয়ধাতুর এবং 
টুবাকুর্লিনাম যেমন টুবাকুলার যক্াকাসের রোগবীজোৎপন্ন ওষধ, 

মিফিলিনামও সেইরূপ উপদংশরোগবীঞ্জ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

মনুষ্যণরীরে ইহাদিগের ক্রিয়ার এবং উৎপন্ন রোগলক্ষণের বিভিন্নত! 

থাকিলেও ক্রিয়ার 9 রোগের গভীরত!, ব্যাপকতা, এবং গুরুত্ব প্রায় 

তুলা। এলোপ্যাথি এবং হাতুড়িয়া মতে অপরিমিত পারদ এবং 

আয়ডাইড্ অব পটাপিয়ামের প্রয়োগ এবং অন্ত প্রকার কুচিকিৎস। 

বশতঃ তরুণ উপদ্ংশ রোগের স্থানিক ক্ষত এবং ত্বগুদ্ভেদ অন্তঃ প্রবিষ্ট 

হইলে শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাবাদি, পেনী, বিল্লি ইত্যাদি ও অস্থি, 

উপাস্থি প্রভৃতি সর্ধগ্রকার তরল ও কঠিন উপাদান পর্য্যন্ত রোগবিষ- 
কর্তৃক আক্রান্ত তয়। উপরি উক্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট উপদংশ এবং পারদো- 
পদংশ ঘটিত যৌগিক বিষের ক্রিয়া বশতঃ পুনরুৎপাদ্দিক1 শক্তি ও পোষণ- 

ক্রিয়া বিধ্বস্ত হইলে জীর্ণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপাদানে ও যন্্রে যে 

ক্ষত উত্যাদি পুরাতন রোগ ও রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহ এবং 

পুরুষান্ুক্রমিক উপদংশরোগজীর্ণ শিশুর শৈশবোপদংশ ব! ইন্ফ্যাণ্টাইল 

সিফিলিস ঘটিত যে রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে অতি সংক্ষেপে 

বিবৃত হইজেছে। পূর্ববিত মেডরাইনাম ইত্যাদি ওষধের ন্যায় ইচাও 
উপদংশজ রোগচিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির শাখ। স্বরূপ “আইসপাথি” 

মতে রোগারোগ্য করে; এবং উপদ্ংশ রোগকারণ না হইলে, 

অপিচ রোগলক্ষণের পুরাতন উপদ্ংশরোগলক্ষণ সহ সাদৃশ্ত 

থাকিলে ইহা! সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতান্ুসারে প্রযুক্ত ও :ফলগ্রদ 

হয় কিন্তু ডাং ন্তাস উপরিউক্ত নসোড বা রোগবীজোৎপন্ন উষধ- 

নিচফের আইসপ্যাথিক ক্রিয়! হওয়া বিষয়ে বিশেষ সন্দেহই করিয়াছেন। 



সিফিলিনাম্। | ৩৩৯ 

তিনি বলেন “আমি নসোড ওষধ আইসপ্যাথি মতে ব্যবহার করিয়া বিশেষ 

কোন ফল পাই নাই। কিন্তু যে সকল রোগীর গণরিয়, সিফিলিস 

প্রভৃতির কোন বিবরণ নাই, তাহাদিগের রোগে লক্ষণসাদৃশ্য থাকায়, 

সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতে ওষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাঁইয়াছি”। 

প্রচলিত মতে উপদংশরোগে অতি যত্রপূর্ব্বক নির্বাচিত ওষধের ক্রিয়। না 
সকইলে সে স্থলেও ইহা দ্বারা ফণলাভ করা যাইতে পারে। এই পর্যায়ের 

অন্ঠান্ত ওষধের ন্যায় সিফিপিনামও অতি উচ্চ ক্রমে প্রায়শঃ ১০০০ (70) 
১০০০০০ (010), বাবঙঈগত হইয়। থাকে । 

৩এদ্পক কল্ষণ্ণ /-অক্ধক্লান্লেব্র আব্রজ্ভ হইত্ভে 
সুর্খযালেলোক্কেল ও্রক্কাম্প শক্ধ্যক্ত তলদলন্নান্র শ্ভ্ি 
ন্রলল লল্ষতৌোন্রই ল্রজ্ক্নীভে সন্ধি €মাক্ক 91 
ত০কেস্শেত ন্ছাল্নন্ন 1! যেকোন প্রকার মগের অ-বভ্ল 

আন্বশভ্ক্ষা। » ইহা রোগীর বংশগত ধন্ম (এসেরাম, সরি, টুবাকু? 
সালফ, সাল্ফ এ )। 

শ্রোগ এবং বিশেষ রোগলক্ষণ । 

বেদনার ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি এবং তন্জ্রপেই হ্রাস (ষ্টেনাম)) বেদন! 

স্থান পরিবর্তন করায় পুনঃ পুনঃ শরীরাবস্থানের পরিবর্তন করিতে হয়। 
তাঅবর্ণ ও লাল ত্বগুদ্ভেদ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে নীলবর্ণ 

হইয়। যায়। সম্পুণ শরীরের চরম শীর্ণত। ( এত্রটে, আয়ডি )। 

রজনীতে হৃৎপিণ্ডের মুল হইতে চুড়া পর্যান্ত চুরিকাঘাতবৎ বেদনা 

(চূড়া হইতে মূল পর্য্স্ত, ঘেডরাই ; হৃতপিগু মুল হইতে ক্ল্যাভিকল অস্থি 

অথবা স্বন্ধ পর্য্যন্ত, স্পিজি )। 

স্মরণশক্তির হানি; পুস্তকের, ব্যক্তিবিশেষের অথবা স্থানের নাম স্মরণ 
রাখা যায় না) সংখ্যা গণনা করা কঠিন। রোগী বোধ করে সে, 



৩৪০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

উন্মাদ; যেন তাহার অর্ধাঙ্গ হওয়ার. উপক্রম হইয়াছে) গুদাস্ত এবং 
অমনোযোগ । রোগী রজনীকে অত্যন্ত ভয় করে কেননা জাগিলেই 

শারীরিক এবং মানসিক বলহানি অসহনীয় হওয়ায় মৃত্যুই তাহার নিকট 

বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। জাগ্রত হইলে বলক্ষয়ের ভয়াবহ যন্ত্রণা বশত: 

যে কষ্ট পায়, তজ্জন্ত ভীতি (ল্যাকেসিস্)। 

সায়বিক শিরঃশুল রজনীতে নিদ্রার ব্যাঘাত করে এবং প্রলাপ হয়. 

ও অপরাহ ৪টার সময় আরম্ভ হইলে রজনী ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত 

তাহার বুদ্ধি, এবং রজনী প্রভাতে নিবুত্তি। 

নবজাত শিশুর তরুণ চক্ষু প্রদাহ (4০66 01)106)91]012 1050108- 

(0:80) )) চক্ষুপত্র স্ফীত হয় ও নিদ্রাকালে জুড়িয়া থাকে 7) রজনীতে 

তীক্ষ বেদনা! হইলে ২ট! হইতে ৫টা রাত্রি পর্যন্ত তাহার বৃদ্ধি; প্রচুর 

পুয়আীব; এবং শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে রোগের উপশম । 
“সুপিরিয়র অব্রিক পেশীর” পক্ষাঘাত বশতঃ চস্ষুপুটপতনরোগে চক্ষুপুট 

ঝুলিয়া পড়ায় রোগীর নিদ্রালু দৃশ্ত জন্মে। দ্বত্বৃষ্টিতে একটা পুত্তলির 

নিয়ে অন্তপৃত্তলি দেখিতে পাওয়া যায়। 

দন্তমাড়ির কিনারায় দত্তের ক্ষয় জন্মে ও তাহা আঙ্গিয়! যায়; দস্তের 

সন্ুখদেশ কোটরবৎ (০99 ) এবং পার্খশ করাতের স্তায় কাটা কাটা । 
দন্ত খর্বাকতি ও তাহাদিগের অঞভাগ পরস্পর নিকটতর থাকে । 

বহুকালব্যাপী অদম্য কোষ্ঠবন্ধ) সবলান্্ধ উপাদানগত (০0189110 ) 

ধকোচনে আবন্ধ বলিয়া বোধ; পিচকারি ব্যবহার করায় মল নির্গত 

হইতে প্রসবের স্তায় কষ্ট (ল্যাক ডি, টুবাকু)। 

মলদ্বার ও সরলান্ত্রের বিদারণ (719576-_থুঁজা )) সরলান্ত্রের হারিস 

বা গুদূভ্রংশরোগ ; উপদংশের সংশ্রব থাকায় রোগ কষ্টসাধ্য । 

স্বন্ধের অথবা ডেণ্টইভ্পেশীর সংযোগম্থলের রসবাতরোগের বেদন৷ 

পার্থের দিকে হাত উঠাইলে বৃদ্ধি পায়। 



সিফিলিনাম্-_হাইড্রফবাইনাম। ৩৪১ 

অনিদ্রা) অস্থিক্ষত ) মেরুদণ্তবক্রতা বা কার্ডেচার অব ম্পাইন) 

অস্থিবেষ্টবিল্লি, স্নায়ু এবং সন্ধিতে বেদনা; ব্রণশোথ ; অঙ্গের পক্ষাঘাত; 

অস্থিবেষ্টঝিল্লির অর্ধ, ব! গামেটা ; অস্থির অর্ধদ ; মুখ, গলমধা, তালু, 

চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কণিয়া এবং পদের ক্ষত) বিষাদবাযু, উন্মাদরোগ 

এবং মানদিক জড়ত্ব; জরাধুগ্রীবা ও জরাঘুমুখের ক্ষত এবং পীতবর্ণ 

এদর স্বরযন্ত্রের ক্ষত ও স্বরলোপ প্রসৃতি। 

৬। হাইডুফবাইনাম বা লাইপিন। 
(17/0101)101)10 010 01 1,/5510 ) 

চিশ্কিশুসা 1- হাইড্ক্বাইন্নান্েল্র শিরঃশুলরোগী 

জলজোতের শব্ধ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে তাহার বেদনার বৃদ্ধি হয়। 

জলের শবে গর্ভবতী রমণীর সর্ধাঙ্গীন আক্ষেপ বা কনভাল্সন হইলে 

হাইড্ডক্ষলাইন্নান্ম উপকার করিয়া থাকে । 



লেকচার ৭৪ (7750দযাত এ, ) 

ম্যাগ্িসিয়া সল্টস্। 

১। ম্যাগ্রিসিয়া কার্বনিকা। ২। ম্যাগ্রিসিয়। 

ফস্ফরিকাঁ। ৩। ম্যাগ্রিসিয়া মিউরিয়েটিকা | 

১। ম্যাগ্সিসিয়া কার্ববনিকা (12879 027907108.)। 
উউঞ্পম্পচ্ম 4_-শরীরচালনায়; মুক্ত বাযুতে ৷ 
শ্বল্বহ 4 ম্যাগ্রিসিয়া কার্বের কার্যাপ্রতিষেধক-ক্যাম, পাল্স্, 

মার্ক,রিয়াস, নাকস্ ভ, রিয়াম্। 

কাধ্যপুরক- ক্যামমিলার । 

ভুলন্বীষ্স শলঞ্ 4-আস, এলো, ক্যান্কে কা, ক্যাম, গ্র্যাফা, 

লাইক, নাই এসি, নাক্দ্ ভ, ফস্, সিপি, সিলিক। 

সাবান ভরি 1 ম্যাগ্রিসিয়। কীর্বনিক! প্রধানতঃ অন্ত্রনালীর 
শ্লৈম্মিক বিল্লি আক্রমণ করায় তাহার উত্তেজনা ও প্রাতিস্তায়িক প্রদাহ এবং 

স্্রীজননেক্্রির় আক্রমণ করিলে খতুআব সম্বন্ধীয় বিশৃঙ্খল] উৎপন্ন হয়। 
ইহার রোগী বাতপ্রকৃতি এবং উত্তেজনা প্রবণ। শিশু রোগেই ইহার 

অধিকতর ব্যবহার দেখা যায়। 

লক্ষণ । 

হস 4--চাপিত করার হ্যায় শিরঃশুল। মন্তকাভিমুখে শোণিত- 

ধাবন। কেশের হ্থলন। মন্তকের উপরি ত্বগুস্তেদ জন্মিলে বর্ধাকালীন 

সিক্ত আব হাওয়ায় চুলকায় 



ম্যাগ্লেসিয়৷ কার্বনিকা। ৩৪৩ 

লুক 4 বিদ্যাৎঝলকবৎ স্কায়ুশূল । মৃগীবৎ আবেশ হইলে সঙ্ঞানা- 
বস্থায় পুনঃ পুনঃ অকন্মাৎ পতন। ছুূর্বলতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে 

অধিকশুর । দুর্বলতা ও ক্লান্তি, বিশেষতঃ পদে আঁধকতর এবং উপবে- 

শনাবস্থায় বদ্ধিত। সন্ধাাকালে অনেক ক্ষণ বসিয়। থাকিলে অঙ্গের 

অস্থিরতা জন্মে। 

চল্ক্ুঃ 4 প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়৷ থাকে । চক্ষুসম্মুধে কাল কাল 

বিন্দু। কালক্ষেত্র বা কমিয়ার অন্বচ্ছতা। চক্ষুগোলকের ক্ফীতি। চক্ষুর 
শুষতা অথবা অশ্রম্াব। চক্ষুর প্রদাহ ঘটিত লোহিতবর্ণ, জাল! ও 

সুলবেধবৎ বেদন। এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব । 

হুহ্খগহ্হবক্র 1 রজনীতে দ্তশূল হইলে রোগী গাত্রোথান করিতে 

ও ভ্রমণ করিতে বাধ্য; স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা অসহনীয় হইয়! 

উঠে ; শৈত্যে বৃদ্ধি হয় এবং গর্ভাবস্থায় উপস্থিত থাকে। মুখলালা 

রক্ত মিশ্রিত। মুখান্বাদ তিক্ত অথব৷ অম্ন। 

আম্মা 1--ফল এবং অস্ত্র বস্ততে ইচ্ছা; মাংস খাইতে চাহে; 

শাকসব্জীতে ত্বণা জন্মে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে। 

আমাশয়ে সি! ধরার স্তায় বেদনা । আমাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা হইলে 
চাপে অতান্ত অসহিষ্ণু থাকে । 

_ উদকল্র 4--আমাশয়ের স্ফীতি প্রচুর বায়ু নিঃসরণে উপশম। 

সম্পূণ উদরে কামড়ানি ও কর্তনবৎ বেদন! এবং গড় গড় ডাক হইলে 

পাতলা ও সবুজবর্ণ মলত্য/গ, কুম্থন থাকে না। 

হল শু মললচ্ধাজ্র £-সরলান্ত্রে স্থচিবেধবৎ বেদনা । ভেকের 

আবাস পুষ্করিণীর উপরিভাগে ভাসমান সবুজ এবং বুদবুদযুক্ত ময়ল! ব1 

গাজল। অথবা ভাসমান মোমখণ্ডের শ্টায় পদার্থযুক্ত বিষ্ঠা প্রত্যেক বার 

ত্যাগের পূর্বেই উদরের কামড়ানি তাহার দক্ষিণ পার্ষে অধিকতর থাকে । 
কোষ্ঠবদ্ধ। 



৩৪৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

শ্্ীভকন্বন্নেত্তিক্স £-অতি ধিলঘ্ে অতাল্প পরিমাণ খাতুত্রাব। 
খাতুত্রাব দিবসাপেক্ষা রজনীতে প্রচুরতর হয় এবং আনুসঙ্গিক আকৃষ্টবৎ 
জরাষু বেদনা! উদ্রোপরি চাপে এবং নত হইলে উপশম থাকে । বেদনার 

সময় খতুত্রাব হয় না তাহার পরে হয়। খতু শোণিত, গদের স্টায়, ঘন, 

উগ্র, কাল এবং আলকাতরার স্থায়। ্ 

ভভক্কশ্রভ্যঙ্ছ 4 স্বন্ধে এবং অঙ্প্রত্যঙ্গাদিতে রসবাতিক বেদনা । 

চিকিৎসা । 

চ্ক্ষুলোগ 1-৯ভিসািন্দী বা হ্যাঁজীলানউ 4 

ডাং ফ্যারিংটন ম্যাগ্রিসিআা ক্ান্জ্র দ্বারা ুইটি মতিয়াবিন্দু রোগীর 
আরোগ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার যধ্যে একটি রোগীর পুর্ব 

হইতে শিরঃশূল প্রবণতা ছিল এবং তাহার স্ফোটক হইত। এন্লে ইহা 

স্নিনিনিন্িম্সাত কনাজসাম্ত ০ চিশউ এবং কুিক্কাঙ্ম 
সহ তুলনীয়। ও 

চম্তস্পুলনল £-_গর্ভবতী শ্ত্রীলোকদিগের দন্তশূলরোগে তাঞ্রি- 
লিক্সা ক্লার্্র উপকারী । বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি হইলে রোগিণী- 

শধ্যাত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য । 
অঙ্গীর্শল্লোগ বা ভিস্শেস্্পিজা শিশু ও যুবক 

উভয়ের অজীর্ণরোগেই অবস্থাবিশেষে ম্যাপ্রিসিমা ক্ষান্ত প্রযোজ্য । 
শিশু হুপ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহ পরিপাঁকও করিতে পারে না। 

ছুপ্ধ পান করিলেই আমাশয়ের বেদন! হয় এবং অজীর্ণাবস্থায় তাহ! মলসহ 

নির্গত হইয়। যায়। উদরাময় জন্মিলে শিশু অন্নস্রাণ, সবুজ ও ক্রেদযুক্ত 

বিষ্ঠা ত্যাগ করে। উদরাময় না হইলে বিষ্ঠাসহ থানা থান! জিউলির 
আটার স্তায় আম থাকে। উদরাময়ের পূর্ধে পেট কামড়ানি হুইলে 



ম্যাগ্লেসিয় কার্বধনিকা। ্ ৩৪৫ 

মলত্যাগান্তে তাহার উপশম হয়। পুষ্টিহানি বশতঃ শিশু ক্রমে রোগজীর্ণ 
ও শীর্ণ হইয়! যাঁয়। 

ধুব। ব্যক্তদিগের অগ্লাজীর্ণরোগে (4০17 059[১50519 ) ষকৎবিকার 

প্রধান লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকে । রোগী সাধারণতঃ কফিশাক, গোল 

আলু এবং শ্বেতসারময় বস্ত পরিপাক করিতে পারে না। আহারকালে 

রাগী উৎকগ্ঠাযুক্ত এবং গরম বোধ করে ও গরম হওয়ায় নিদ্রা যাইতে 
পারে না, তথাপি ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া শরীর অনাচ্ছাদিত করিতে ভীত 

হয়। 

শু দকল্রশ্ুল আআ কুলিন্ক 4- পূর্ব কথিত ঢগ্ধাজীর্ণরোগগ্রস্ত 

শিশুর বারম্বার উদরশূল। বযস্থদিগের ফল এবং শাকসব্জি আহারে অজীর্ঘ 

জন্য উদরশূণ জন্মে । শিশুর উদরে কামড়ানি হয় এবং শিশু হস্তপদ 
উর্ধাদিকে তুলিয়া বেদনার উপশম পাইতে চেষ্টা করে । ফলতঃ ম্যারি 
সি ক্ষার্ডেি উদরশূল অনেকাংশে কুলস্িল্তয রোগসহ 
তুলনীয় । বিশেষ প্রকারের অম্নাক্ত সবুজ এবং ক্রেদমিশ্রিত মল ত্যাগ 

হইলে উদরশৃলের উপশম হয় অথবা উপরি উক্ত উদরাময়ের পূর্বের 

পেট-কামড়ানি বেদনার উপশম জগ্ঠ শিশু দ্বিরভীজ হইতে থাকে । 

/ভউকল্লামজ লা ভাআাভিজ্সা £-ম্যাগ্রিসি্সা ক্ষান্ছেল্র 
উদরাময়ের বিষ্টার বিলক্ষণ বিশেষতা দৃষ্ট হয়। ইহার ঝিষ্টা অস্ত্রাক্ত, 
গবুজবর্ণ এবং ক্লেদঘুক্ত থাকায় ল্লিয্সান্ম ও ক্ষ্যামমম্সিলাল্ব্র 

বিষ্টার সহিত সাদৃশ্ত প্রকাশ করে। যে পুষ্করিণীতে বছুতর ভেক 
বাস করে তাহার জলোপরি ভাসমান বুদবুদযুক্ত ময়ল। বা “যাও 

কুুক্ুল্লেন্র*ত জ্কলেনন্ল উশল্ড্রেল্স গীজ্কলাল্র স্তায় ঝিষ্ঠা 

ইহার উদ্রাময়ের প্রদর্শক । মলত্যাগের পূর্বের অত্যন্ত পেটকামড়ানি 
এবং পেটের ডাক উপস্থিত হয়। শিশু ক্রমে ক্ষীণ ও শীর্ণ 
হইয়া যায়। 



৩৪৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

কোলন লা কনুভ্টিশেস্পনন 1+উপরি উক্ত অজীর্ণরোগ- 
গ্রস্ত এবং জাণ, শীণ শিশুর কথন কখন কো্ঠবন্ধ উপস্থিত হয়। অত্যন্ত 

উদরশূল হইপে শিশু দ্বিভীজ হইতে থাকে এবং অবশেষে কিঞ্চিৎ 

বর্লিলন ভিউ সহ ভিউউলিলল আউাল্র হাস জাম্প 
লাঞ্প আম নির্দত হইলে উদ্রশুলের নিবৃত্তি হয়। 

শ্ীভ্কন্েভিিঅল্লোগ-্খভুলিক্কা্ল 5 গুণ্ডা" 

হাল হলাগ 1-ম্তাপ্রিসিআ সল্লুউি মাত্রেরই খতু শোণিত 

কুষ্ণবর্ণ অথব। প্রান আপকাতরার গ্টায় কাল। ম্যাগ্রিসিজ! 

্াঞ্জেল্ল খতুআব সাধারণতঃ বিলম্বাগত এবং অত্যল্প । ইহার বিশেষতা- 

এই যে. ৫ম্পানশিত্জআ্ীল্র ল্রজ্ম্নীভি*গ শমন্নালক্ছাজ্ 

ন্খনা শ্রাভগ্কালে গাজ্রোন্ধনন কুল্লিবানাভ্রই 
ভশ্বিক্ুভন্ল হল্সা এবং ক্্রমপন্কাতে ভরত 

তেরা নক হজ আক খতুত্রাব স্বল্লাধিক যাহাই 
হউক শ্রাবকাণে বেদনা থাকে না অথবা বেদনার বিরতিকালে 

আধকতর শ্রাব হয়। শোঁণিত পুর্বকথিত রুপ কৃষ্ণৎর্ণ থাকে এবং 

তাহ! উগ্রতা বিশিষ্ট হয় । 

গক্ডানস্গাম্স দকম্স্ুল লাগেজ পক্ষে ম্হাঞ্রি- 
নিলা ক্ষান্ত অন্ততম প্রধান ওষধ। এই দশ্তশূহ্ধের রুজনীতে বৃদ্ধি 
হইলে রোগিণী শয্যা হইতে গাত্োখান করিয়া গৃহের চতুঃপার্থে ভ্রমণ 

করিতে বাধ্য হয়। ুল্রউ্যান্ি্সীতভিওও রজনীতে দস্তশুলের বুদ্ধি 

হইলে রোগী গৃহের চতুঃপার্খে অস্থির ভাবে ভ্রমণ করে। ম্যাভ্রিসিক্স। 
হ্কাঞ্ছ্রে্র কাধাপূরক ক্যানচ্িলাল্র কথাও এস্কলে আমাদিগের 

স্মরণ পথে আইসে। 

মাস ভঙ্গিক্কা-বিষাদগ্রস্ত ও থিটখিটে স্ত্রীলোকদিগের 

দস্তশূলে উপকারী । 



ম্যাগ্নিসিয় কার্বনিকা- ম্যাগ্সিসিয়। ফস্ফরিকা। . ৩৪৭ 

নিন্সিজ্রা- গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহ 
উপযোগী ওষধ। অধিকাংশ সময়ে ২০* ক্রমে ইহা কার্য্য করিয়া থাকে। 

ম্নিস্পিজা নিম্ষল হইলে শুস্পিআস্ম প্রযোজ্য । 
হহল্মাত্মেলিস্ন-ইহ দমি্কলেগ* বা গর্ভাবস্থার পদম্ফীতির 

পক্ষে অতুযুৎকৃষ্ট ওধধ। 

ম্পিত্ঞক্ষসল্লোগ লা ম্যাল্রেস্মাস্ 1 স্যাপ্রিসিজা 
শক শিশুক্ষযরোগের পক্ষে ক্ক্যাক্ষেল্িআীজ্র স্তায় অতি 

উৎকৃষ্ট ওষধ বলিয়া বিবেচিত। দূর্বল ও পুষ্টিহীন এবং রোগজীর্ণ 

শিশুদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী । শিশু দুপ্ধপান করিতে চাহে না, 

করিলেও আমাশয়ে বেদনা হওয়ায় সে তাহা সহ্য করিতে পারে না এবং 

আঁচরাৎ অজীর্ণ ও অন্রগন্ধ এ্ুপ্ধের বমন করিয়া ফেলে; ওগ্ধের পানের 

ন্যুনাধিক কাল পরে কামড়ানি প্ররুতির উদরশুল জন্মে; এবং অম্নাক্ত 

ও ঘাসের গায় সবুজ বর্ণের মল ত্যাগ হয়। শিশুর আকৃতি জাজ্জ্বল্য- 

মান পুষ্টিহীনতার লক্ষণ গ্রকটিত করে। শিশুর সম্পূর্ণ মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সত দৃষ্ট হয়, গ্রাস্থির স্ফীতি জন্মে এবং উদর বৃহদায়তন থাকে । 

সাকুলিজাস্- রোগী শীণ হইয়। যায়, গ্রস্থিনিচয় স্ফীত হয় 
ও পাকে এবং শরীরাকৃতি হ্টাবারোগবৎ পীত বণ ধারণ করে। 

বুনন সহ সন্ত ভ্স জগ্াবা ভুল স্মল- 

ত্যাগ হখ্ওজাজ হহা স্যাগ্রিসিআা ক্কাজ্জ্র হইতে প্রভেদিত হয়। 

২। ম্যাগ্রিসিয়া ফস্ফরিকা। (0192106318 [1)9901)01108.)। 

ভস্পচ্য্ ঃ- শীতল রাষুতে; দমক। ও ঠাণ্ডা বাতা অথব। 

প্রবহমান শীতল বায়ু মংস্পর্শে; শীতল জলে স্নান অথবা গানত্র ধৌত 
করিলে; স্পর্শে। . 

শউঞ্পম্শহম 4 ছ্িতাভ্ক হইল্লে ৯ তাপে? চাপে। 



৩৪৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

ভুলন্নীকস শন্মপ্র বেল, ফলফা, কলনি, লাইক, ল্যাক 

কেনি, পালস্, ক্যাম। 

সাপ্রীল্রপ। ভরি! 1 ম্যাগ্রিসিয়া ফস্ফরিকা হোমিওপ্যাথিক 

ওষধ ভাগ্ারের আধুনিক সংগৃীত বত্ববিশেষ। ইহার ও্ষধস্ডণ পরী- 
ক্ষার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া না যাইলেও রোগ চিকিৎসায় ইহ 

যে গুণবত্তার নিদশন প্রদান করিয়াছে তাহাতে প্রকৃত পক্ষেই ইহার্কে_ 
হোমিওপেখির অন্যতম শ্রেষ্ঠ র্ভু নামে অভিহিত করিলে অতুযুক্তি দোষ 
ঘটে না। ইহ! ম্নায়বিক উপাদানের একটি প্রধান উপকরণ। এ কারণ 
ডাং স্রসলারের গৃহাত মতান্চসারে ম্যাগ্রি ফসের অভাব নিবন্ধন স্নায়ু 

পদার্থের পুষ্টিহানি বশত: রোগাৎপন্ন হইলে ইহা তাহার পুষ্টিসাধন 
পূর্বক রোগারোগ্য করে। ফলতঃ স্ুসলারের উপরি উক্ত মতের প্রতি 

দৃষ্টি না করিক্াও হোমিওপ্যাথি মতানুসারে ইহার ক্রিয়ার ব্ষিয়ে যাহা 

জানিতে পারা গিয়াছে নিয়ে আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত 

করিলাম। 

একহারা, শীর্ণকায়, কুষ্চ বর্ণ এবং অতান্ত বাবু প্রধান ব্যক্তিদিগের 

পক্ষে ম্যাগ্সিসিয়া ফস্ফরিকা বিশেষ উপযোগী ওষধ। ইহার রোগী 

অবসন্ন, ক্লান্ত এবং হৃতশক্তি থাকায় খজুভাবে উপবেশন করিতে অক্ষম 

হয়। 

স্নায়বিক বিকাঁর জন্তঠ বেদনাদি নান! প্রকার রোগের উৎপত্তি ও 

আরোগ্য দ্বারা ইহার প্রধানতম ক্রিয়৷ প্রকটিত হয়। ফলতঃ ভেষজ 
ভাগারের কোন ওঁষধধই ইহার ন্যায় বনুধা স্বাযুশল এবং ন্ায়বিক 

লক্ষণ উৎপন্ন করে না। বেদনার প্রকৃতি তীক্ষ, কর্তনব, ছুরিকাঁ- 

ঘাতের গ্ঠায় এবং তীর ও স্ুুচিবেধবং) বেদনার আক্রমণ এবং 
তিরোধান বিছ্যৎ ঝলকের ন্যায় আল! যাওয়া করে; বেদনার অসহনীয় 

সবিরাম আক্রমণে রোগী ক্ষিগুপ্রার় হয়; সংকৃচিতবৎ অন্গৃভুতি 
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উৎপাদক বেদনা ত্বরিত স্থান পরিবর্তন করে; আমাশয়, উদর এবং 
বন্তিকোটরের স্নাধুশূলরোগে খল্লীবৎ বেদনা থাকে । 

উপরি উক্ত উপচয় ও উপশমের কারণ, রোগীর ধাতুর ও শরীরা- 

কারের বিশেষতা এবং বেদনার প্রকৃতি প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে যে যে 

রোগে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ প্রদত্ত হহয়৷ থাকে নিম্নে আমর! তন্মধা হইতে 

কতিপয় রোগের বিষয় উল্লেখ করিণাম ৷ শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা 

আবগ্তক যে, অত্তি যন্ত্রণাগ্রদ, অনেকানেক, প্রায় নিত্য ঘটনীয় রোগ 

চিকিৎসায় আশু ফলপ্রদ হোমিওপ্যাথি ওষধমধ্যে ইহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে । | 

চিকিৎসা । 

ম্পিল্গশ্ুলন বা তেতেেক 1 বিষ্থালয়ের ছাত্রীদিগের শিরঃশূল 
রোগে ম্যাগ্রিনিল্সা ক্স্ক্রলিক্কা উপকারী ওুঁষধ। 
মানসিক ভাখোচ্ছাস, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা কঠিন পাঠাভ্যাস 
এই শিরঃশুলের কারণ, ; ইহা! স্তাত্ছ, ও স্িনিনিলিকন্দেল্র শ্তায় 

মস্তক পশ্চাৎ হইতে আরস্ত হইয়া সম্পূর্ণ মন্তকে বিস্তৃত হয়) রোগীর 

মুখ লোহিতবর্ণ ও শোণিতোচ্ছাসযুক্ত থাকে এবং পূর্বাহ্ব ১০ হইতে 

১১ট। অথবা অপরাহব ৪ হইতে ৫টা পর্য্যস্ত রোগের বুদ্ধি এবং চাপে ও 

_্বীহ্যজ্ডাঙ্স পরতো তাহার হাস হয়। 

প্রলুষ্টহ্ান্ল লা! ভিটেলাম /-ডাং সি, এস্ হ্যাপি 
লিজা ক্রস ৩ ৯ ক্রম প্রয়োগে অতি দত্বর একটি ধনুষ্ট্কার- 

রোগে ফললাভ করিয়াছিলেন। 

যাননি ধনুট্কারের সর্ধাঙ্গীণ আক্ষেপকালে শ্বাসনলী- 
বারের ও বক্ষের আক্ষেপ হইলে এবং আক্ষেপ আলোক ও স্পর্শে 

বৃদ্ধি পাইলে ইহাদ্বারা উপকার হয়। 
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হাইপ্পেন্রিকাম্- স্নায়বিক অভিঘাত জন্য হনুস্তত্তের পক্ষে 
ইহা উপযোগী ওঁষধধ) করতল ও পদতলের ক্ষতের প্রতিষেধক রূপে 

কার্য্য করিয়া ইহ ধনুষটঙ্কারের বাধ! জন্ম।ইয়। থাকে | 

ল্লাস্থুকখুল বা ন্নিভল্লেলৃজ্িআ 1 ন্নায়ুশুলরোগারোগ্যে 

স্যাশ্রিসিআ হ্ুস্ন্ বিলক্ষণ স্ুখাতি লাভ করিয়াছে । মুখের দক্ষিণ 
পার্খের রোগেই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে । ইহার সবিরাম, তীরবেধ 

ও কর্তনবৎ বেন! মুখ এবং চক্ষুকোটরের নিম্ন অথব1 উদ্ধাংশ আক্রমণ 

করে) স্পর্শে, শীতল বাযুতে এবং চাপে তাহার বৃদ্ধি ও ভ্ডাঙ্প 

অত্সোলে ভ্রীস্ন হয়। যেকোন মস্তক পার্থ ও গ্রীবার পার্খের স্নাযু- 

শুলেও ইঠা উপকারী । 

এনাম ০সঙ্পা ও হাইইসেভিক্াম্_ অঙচ্ছেদান্তর 
ছিন্ন অঙ্গের অগ্রভাগের ন্নারুশূলে ফল প্র । 

হুস্স্পল্ল্ক ক্কাচিন ল্রী জপ্পিহক্ক্ক /_ডাং-হম্লারের 

টিস্্ রেমিডির মধ্যে হুপং কাপির পক্ষে ম্যান্রিনিভ্রা ক্রস প্রধানতম 

উষধ ; রোগ সাধারণ সর্দির হায় আরম্ত হয়। স্নায়বিক কাসি আক্ষেপ 

সহ আরন্ত হইয়া! হুপ্ শবে শেষ হয়। কোন কোন দেশবাপক রোগে 

ইহা! ৩০ ক্রমে কার্ধাকরা হইয়াছে । কিন জ্ঞ্পম্পক্ষ সহ কলিন্ন 

স্কান্িল্র আ ভ্রুণ জু শেন সক্রীভি ও শীল র্ণ 
ইহার প্রদর্শক । 

কনিনসাল্হ্ুল্লিক্ীম্মহুপিংকাসির শ্বরভঙ্গে কখন কখন 
ইহা! দ্বারা উপকার পাওয়৷ যায় । 

-াভ্ছ১ইন্লেক্িআ ম্বাইক্রেউ-হুপিংকাসির ম্বরভঙে, 
গলমধ্যে ও স্বরযন্্রে কাচাভাব এবং শির£শূণ থাকিলে ইহ! প্রযুক্ত হয়। 

সল্লিশ্ীকমজভ্রল্লোগ- দুক্তোদিগমক্রোগ 2 চি 

স্পুতন ১ আম্মীম্পঞম্গুজ্ন ও শদ্কল্রশ্থুলল 4-শিশুদিগের দতস্তোদ্গম- 
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কালের জরহীন আক্ষেপ ম্যাশ্রিনি ক্ষসেন্্র প্রদর্শক । তলা 

ভন্াল্ দস্তোদ্গমকালীন আক্ষেপে জর, মন্তক ও গাত্রের তাপ এবং 
মুখের রক্তিমা থাকে । 

স্যাণ্রি কেস দকল্স্ুল লা ট্রেক ল্ক্কন্দীভে 
হজ এবং ত্বরিত স্থান পরিবর্তন করে); আহারে ও পানে, বিশেষতঃ 

শীতল বস্ত ভক্ষণ করিলে, তাহার বুদ্ধি ও ভ্ভাঙ্ ওতো তাপ হয়। 

ম্যাল্ভি কুনেন্র আমাশক়শুলে আক্ষেপিক অথবা। শনুলীব্রু 

বেদনা! হয়; তাহাতে রোগী বোধ করে যেন শরীরের চতুঃপাঙ্থে 
কশাভাবে বা কঠিন চাপের সহিত তস্ত টানিয়া লওয়! হইতেছে ; জিহ্ব!1 

পরিষ্কার থাকে । 

ম্যাগ্রিসিআ কফ্ুসেন্ লাক উদল্রশুলেল্ল বেদনা 
সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে; তাহাতে রোগী ক্ুলন্িন্ছেল্র 

ন্তায় ছ্ির্ডাভক ভ্উল্লে এবং ক্কনস্নি ও াহ্াম্মেল্র উদর 

কঠিনরূপে চাপিত করিলে, ঘর্ষণে, বিশেষতঃ উদরে ভ্ভাঞ্প ০সক্ক 

করিলে উপশম পায় । বাতজ উদরশূলে শিশু পদ টানিয়৷ উর্ধাভিমুখে 
উত্তোলন করিলে ইহা তাহার মহৌষধ বণিয়! বিবেচিত হয়। ভূমিষ্ঠ শিশুর 
উদরশূল আরোগ্যে ড্যাং মগ্যান ইহার ৩* ক্রমকে অকাটা ও ত্বরিত 

ফলপ্রদ অমোঘ ওধধ খলিয়! বিশ্বাম করিয়াছেন। যে উদরশূলে শিশু 
দিনের অর্দেক সময় কান্দিয়া কাটায় ইহ! দ্বারা তাহার উপকার হইতে 

পারে, “তাপ প্রয়োগে উপশম” ইহার প্রদর্শক | 

ব্রভেকীক্রচ্ছ_» বাপ্রক্ক লাড্ডিস্হ্সেনন্িজী।_বাধকের 
চিকিৎসায় ্যাপ্রি স্রস্ন প্রায় সর্ধোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 

খাতুত্রাবের পূর্বে জরায়ুতে ন্নাধুশূল ও খল্লীবৎ বেদনা হয় এবং তাক 

অক্সোগ্গে তেদিনাল্ ভস্ম্পনম শু ম্পলীল্লর চালনা 



৩৫২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

ভ্াহান্ল ব্রি ইহার অতি প্রকষ্ট প্রদর্শক লক্ষণরূপে বর্তমান থাকে । 

জরাঘুর ন্নাুশূলে স্তাপ্রি স্র- নিম্সিসিজ্ুগাল্ল প্রতিদ্বন্দ্বী ওষধ। 
জরাঘুর রক্তপূর্ণাবস্থায় শভনীন্রশ, দম্মা স্যাঞ্লি ফুলেল্ 
বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য । স্পা জিম্পি্ ( 1100010191)0119 ) 

ল্রভেলীক্রুচ্ছ_্লোগ্গেওও ইহা দ্বারা ফল পাওয়া গিয়াছে । এবন্বিধ 

রোগ চিকিৎসার উপধুক্ত গুধধের সখা অতীব সঙ্কীর্ণ। লক্রান্স্ 

কোন কোন রোগীকে আরোগ্য করিলেও অনেক স্থলেই তাহা নিক্ষল 

হইয়। থাকে এবং কোন কোন রোগীর অবরোহণ প্রভৃতি জন্ত “নিয়াভি- 

মুখে শরীর চালনায় ভীতি”, বাতীত ইহার অন্য উৎকুষ্টতর প্রদর্শকও দ্টি- 

গোচর হয় না। বিল্লিযুক্ত রজোকুচ্ছের চিকিৎসা জন্য ডাৎ হেল্ শ্ডাউউ- 

ার্শাম্, €৩জেউজাক্কাম্ এবং আট্িবেলেঙ্গেল্ বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহাদিগের খিশেষ কোন প্রদর্শক দুষ্ট হয় না। রজো- 
রুচ্ছ, রোগে হুলননিন সহ ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাতে 

বাম অগ্তাধারে কঠিন বেদন! হওয়ায় রোগী দ্বিভশাজ হইতে থাকে এবং 

বেদন। নাভি হইতে জননেন্দ্রিয়ে যায় । 

ইহার খতু শোণিত কৃষ্ণপর্ণ সুত্রধৎ পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং 

আৰ শীদ্রাগত হয়। ন্য্যাপ্রিস্িক্সা ক্রস বল্লীপ্রধান ওঁষধ বলিয়। 

ইহা আান্বিল্র আক্ষেপ ঝা ভ্যাজ্কাইন্নিস্মানক্োগণ্ও 
অবস্থা বিশেষে আরোগ্য করিতে সক্ষম | 

লল্যাহিউাব্র দ্বার! মুভ্র্নাল ক্ন্লাউন্বাল্ সল্রর ম্নায়বিক 
উত্তেজন। প্রযুক্ত ম্মুভ্রাপ্রিল্ক্য জন্মিলে এবং ল্লভ্কন্বীমুজ্রত্রা- 
তীর সংশোধনে হা স্থলববিশেষ উপকার করিয়। থাকে । অন্যান্য রোগ 

মধ্যে পদ্দের এবং গর্ভবতীর, লহখক্কেল্র এবং পিয়নো ও ভায়লিন 

বাদকদিগের খল্লীতে ইহ! উপকারী । 
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৩। ম্যাগিসিয়া মিউরিয়েটিকা | (8198295 110775009-)। 

সম্লক্ 4- ম্যাগ্রিসিয়। মিউরিয়েটিকার কাধ্য প্রতিষেধক-_ক্যাম। 

ভুব্নন্ীক্স এউন্অঞ্ 4 ব্যার! কা, ব্রায়, ক্যান্কে কা,ক্যাম, কনায়, 
গ্র্যাফা, কেলি কা, লাইক, ম্যাগ্নি কা, মিউ এসি, নেট. ক, নেট. মিউ, 

নাই এসি, নাক্স্ ভ, পাল্স্, সিলিক, সাল্ফ। 

সাপ্রক্রন্ ভিলা ।- ম্াগ্রিসিয়। নিউরিয়েটিকা গ্রন্থিল নাযুমগুল 

আক্রমণ করিয়৷ শ্লেম্সিক ঝিল্লিপথে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহ! 

সত্রীলাোকদিগের, বিশেষতঃ বহুকালের গুল্বাষু 'ও জরাযুরো গগ্রন্ত স্ত্রীলোক- 

দিগের এবং শিশুগণের, বিশেষতঃ তাহাদিগের দন্তোদগমকালীন রোগে 

বিশেষ উপকারী উষধ। 

লক্ষণ । 

হবু ।- ললাটদেশে কশাভাব ও চাপ। সন্ধ্যাকালে শয়ন 

করিলে উভয় ললাটপার্খে নিষ্পেষিতবৎ ও কামড়ানি বেদনায় বোধ 

যেন অচিরাৎ শিরোধঘূর্ণন ও জ্ঞানের অভাব হইবে ) হস্ত দ্বারা প্রবল চাপ 
প্রয়োগ করিলে তাহার উপশম । ললাটের দক্ষিণ পার্খের ছিন্ন ও স্ুচিবেধ- 

ব বেদনা চক্ষু পধ্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং চক্ষু এক সঙ্গে চাপিত 

করিবার আবশ্তকতা। জন্মে। মস্তক আবৃত করিলে শিরঃশুলের উপশম 

হইয়৷ থাকে । 
তৃত্বীস্ু 4 গুলবাধুবৎ ও আক্ষেপিক রোগ । অত্যন্ত অনিজ্রাবস্থায় 

দিবা ও রজনীতে অনেক বার আক্ষেপ হয়। সমুদ্রজলে ন্নান করিলে 

অত্যন্ত দুর্বলতা! জন্মে। শরীরের ভুর্ববলতা যেন আমাশয় হইতে বিস্তৃত 

হওয়ার হায় বোধ হয়। মধ্যান্তের আহার কালে মুচ্ছার আক্রমণ, 
বিবমিষা! এবং কম্পের উদ্গারে উপশম। 

১৩ 
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স্বানিক। - ছর্ণন্ধ, পুয়বৎ শ্লেম্মাতাব। নাসিকার অথবা 
নাসাপুটের লোহিতাভ| ও স্ফীত স্পর্শে বেদনাধুক্ত । নাসারন্ধে, 
টাটানি বেদনা ও জ্বালা । নাসারন্ধের মামড়ি স্পর্শে বেদনাুক্ত থাকে, 

নাপারন্ধে, ক্ষত দৃষ্ট হয়। 

হল্বশুপ্সিএ৩ /--উপবেশন করিলে হৃৎকম্প হয়) শরীর চালনায় 

তাহ। নিবৃত্তি পায়। 

ভদ্র ।-_যকৃৎ প্রদেশে তীক্ষ আকুষঈটত1 এবং আততভাব সহ 

জ্বালাধুক্ত সুচিবেধবং বেদনার চাপে বুদ্ধি। ভ্রমণকালে অথব স্পর্শ 

করিলে যরুতে চাপযুক্ত বেদনা ও দক্ষিণ পার্থ চাপিয়া শয়নে তাহার 

বুদ্ধি; যকৃৎ কঠিন ও বিবদ্ধিত। অবিশ্রান্ত বাধু নিঃসরণ । 
লন ও লছাল্র অতি কষ্টে এবং ধীরে কঠিন ও অপ্রচুর 

মলত্যাগ__বিষটা ছাগলের নাদির শ্তায় গিট গিট ; দগ্ধবৎ বিষ্ট। ছড়াইয়। 

পড়ে এবং কঠিন বিচ আম ও শোণিতরেখা জড়িত থাকে । ঝিষ্া 

মলদ্বার পার্খ হইতে ছড়াইয়া পড়ে । মধ্য মধো পুরাতন উদরাময় 

দেখা দেয়। 

্রীভকল্ন্নেত্ক্রিজ 4-খতু অতি শীদ্বাগত এবং অতি প্রচুর) কাল 

ও চাপ চাপ রক্তআ্রাব উপবেশনাবস্থায় অধিক এবং ভ্রমণকালে স্বল্নতর | 

ধতুকালে মুখ পার ও কুচকি বেদনাধুক্ত থাকে এবং মানসিক অবসাদ 

জন্মে। জরারুর খল্লী উরু পর্যন্ত বিশ্ুত হয়। শ্বেত প্রদর হইলে উদরে 
থল্লী থাকে । 

চিকিৎসা । 

ম্পিক্রগশুভল লা তহত্ডেক্ক 1 ঙ্গা়বিক এবং শোণিতসঞ্চয়ী 

উভদ্ন প্রকার শিরঃশুলেই অবস্থাবিশেষে ম্যাপ্রিসিজ্সা স্সিকউ দ্বার! 

উপকার হইয়া থাকে । শোণিতপঞ্চয়ী শিরঃশুলে বোধ হয় যেন মস্তক 
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মধো জল কুটিতেছে অথবা ললাট.দেশ অসাড় হইয়! গিয়াছে । ইহার 

শিরঃশুল কথন কথন ছয় সপ্তাহ পর পর পুনরাবর্তন করে এবং তাভাতে 

ললাট ও চক্ষুচতুষ্পা:স্ব ব্দেনা ভওয়ায় বোধ হয় যেন তাভা বিদীর্ণ হইবে। 

চালনায় এবং মুক্ত বাযুতে বেদনার বুদ্ধি এবং শয়নে, ক্রািন্ন চাপে ও 
বস্্রাবরণ দ্বারা মস্তক উঞ্ণ রাখিলে তাহার হাস, ম্যালি ঢ্িউ 

শিরঃশুলের বিশেষ প্রকৃতি । রোগীর গুল্সবারুপ্রক্কৃতি এবং পূর্ববণিত 

কোন্ঠপন্ধ থাকিলে ইহা অমোঘ 'উষধ বলিয়া জানিতে হইবে। কঠিন চাপে 

শ্পালনত্নের এবং বন্ত্রাবরণে মস্তক উষ্ণ রাখিলে স্িভিিক্ক ও 

ভন্বম্শিলীনাজ্র শিরঃশুলের উপশম হয়। 

শিশনিসক্রোগ লা অভিক্না1-অস্থিবিকার ও যরৃৎরোগ- 

গ্রস্ত পুষ্টিহীন এবং খর্বারুতি শিশুদিগের পিভদৌষ বশতঃ শরীরে বিশেষতঃ 
'আর্ষপুট, মন্তকত্বক প্রভৃতি কেশণূক্ত শরীরাংশের কেশমূলে শক্বযুক্ত 

উদ্ভেদ জন্মিলে নাসারন্ধ, হইতে তীব্র আব নির্গত হইতে থাকে। 

হযাগ্রি মিউউ পিনসরোগে নাসিক] লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং শল্কাচ্ছাদিত 

ভয়। শিশুর পদঘন্ম হয় কিন্ত ঘন্্ে ন্নিন্নিম্িনিআজ্র গায় দুর্গন্ধ 

থাকে না। | 
আক্রুুবললোগ- লক্রশুলিল্বন্ি লা এন্লাজরক্ষেল্উ 

সব দিত ভিনভ্ভালর 1_-যক্ুৎরোগচিকিৎসাক়্ ম্যাগ্রিসিহ্সা স্মিক্ভ 

অগ্ঠতম প্রধান ওষধমপ্যে গণা হইয়াছে । যরুৎ বিরুদ্ধ এবং উদর 

স্কীত হয়। যকৃৎ বেদনা করে এবং দক্ষিণ পাশ্ব চাপিয়া শয়নে ও 

বক্কৎ স্পশে তাহার বৃদ্ধি হয়। জিহ্বা বৃহত্তর ও পীতবর্ণ লেপযুক্ত 
এবং তাহার পার্থে দস্তের ছাপ লাগে । জিহ্বার আয়তনের বুদ্ধি ও তাহার 

পার্থ দন্তাগ্রের ছাপের বর্তমানতায় এবং দক্ষিণ পার্থ চাপিয়া শয়নে 

বেদনার বৃদ্ধিতে ইহা স্াকল্িলাস্েল্প তুল্য হইলেও ঝিষ্ঠার 
গ্রক্কৃতিতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখ! যায়। ম্যান্রিসিজাজ্র 



৩৫৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

নি” লহ্হাল্লপ্পান্খ্ব হই চ্হক্তাইস্সা স্পড্ডে £ পুরাতন 
যকৎরোগে মাপ্রি নিউ এবং তরুণে সাক্কীল্ল্রি উপযোগী । টিভিলি- 
লাল (0516৭ ) যরুৎব্দন! লাম্ম শীশ্প্রে শঅনে্ন হ্ন্কি হজ £ 

যকচ্ছিরায় শোণিতগতির মন্থরত1 বশতঃ কখন কখন পদের শোথ জন্মে। 

যককংরোগ সহ ভিশ্রামা নাস হ্শুক্রুস্পেল্ল ভঙ্পস্চ্িত্ডি 

এবং স্পল্লীব্রচালন্াাজ ভাহাল্ শঞপম্শহ্ম একটি বিশেষ পরি- 

চিত লক্ষণ । যকৃৎরোগ বশতঃ আমাশয়ে সঞ্চিত বাষুর উর্ধাভিমুখে চাপ 

জন্য উপরি উক্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

লরতেকাক্চ্ছ, বা ভিস্মেনভিলসী £-রোগিণীর জরাযু- 

দেশে ঠেল মার! এবং জরায়ুতে আক্ষেপিক বেদনা থাকে । খতুশোণিত 

কাল এবং প্রায় আলকাতরার ন্যায় হয় এবং হাটিলে পৃষ্ঠ ও বপিলে উরু 

বেদনা করে। জরাধুর আক্ষেপ এবং মলত্য।গে কষ্ট হইলে ৫্রতিীদ 

হল আব দেখ! দেয়। কোষ্ঠবদ্ধ ও ন্যনাধিক গুল্সবাষু লক্ষণ উপস্থিত 

থাকে । কোন কোন রোগীর যরুৎবিকার দৃষ্ট হয়। 

স্পিশুঞল্র দক্ডোদিগমকালীন তা +- পুষ্টিহীন, অস্থি- 
বিকারধুক্ত এবং খর্বাকৃতি শিশু কষ্টকর দস্তোদ্গমকালে ভগ্ন স্পক্ি- 

স্পান্কে জঙ্ক্ষহ্ম হয় ; ছুপ্ধপানে তাহাদিগের আমাশয় বেদন। করে ও 

অপরিপক্ক দুগ্ধ মল সহ নির্গত হইয়া যায়। 



লেকচার ৭৫ (1500 ছে ), 

ফাঙ্গাস্ ( ব্যাঙ্গের ছাতা ) শ্রেণীর ওষধ। 

১। এগারিকাস্ মাক্ষেরিয়াম। ২। বভিষা। 

৩। আ্টিলাগা। ৪ সিকেলি কর্ণুফেটাম্। 

১। এগারিকাস মাক্কেরিয়াস্ (28857158511 05091159 )। 

ভস্পচজ্স /-আহারান্তে ; সঙ্গমান্তে ; শীতল বাষুতে ; একাগ্রচিত্ব 

হইলে ) বিদ্রাত্ময় ঝটিকার পূর্ব্বে ( ফস্, সরি )। 

শল্লক্ /--এগারিকাসের কাধ্যপ্রতিষেধক-_ক্যান্ষর, কিনা, 

পাল্দ্, ভাইনাম, চার্কোল, রাস্, বস! অথবা তৈল । 

ভুভ্লন্নী শম্্প্র 1-_ক্যানা ইও., সিকু, সিমিসি, কনায়, হায়সা, 
ল্যাকেদি, জ্যাবরেও্, নাকৃদ্ ভ, ফস্, ফাইজ, দিকে ক, পাল্স্, ট্যারেণ্ট, 
জিন্ক। 

' সাপ্বাল্র ভ্রিলসা £-_এগারিকাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমর! এস্থলে 
ডাং টি, এফ্, এলেন্ লিখিত বর্ণনা উদ্ধত করিতেছি । *শোণিত, শ্বাস পস্বাস, 
আন্তরিক গতিক্রিয়৷ এবং স্রাব-ক্রিয়৷ এগারিকাস্ দ্বারা প্রবলরূপে আক্রান্ত 

হইয়া থাকে । ইহা নিউমোগ্যাষ্টি,ক ন্নায়ুর হৎপিগু-সুত্রনিচয়ের' উত্তেজনা 

ও ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধি করে, কৈশ্িক ধমনীনিচয়ের প্রবল সংকোচন 

উপস্থিত করে, এবং অন্ত, মূত্রস্থলী ও উপতারার পেশীহুত্রনিচয়ের খজুভাব 

এবং মস্যণৃতা উৎপন্ন করে। লালাগ্রস্থি, যক্কৎ, প্যান্ক্রিয়াজ্ এবং আন্ত্রক 

শ্লৈষ্মিক বিল্লির আাব ইহা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহ! কলীনিকার 



৩৫৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

সংকোচন ও স্বাভাবিক দৃষ্টি উৎপাদনোপযুক্ত সাঃজস্ভীভূত পেশীক্রিয়ার 

আক্ষেপ উৎপন্ন করে। অধিককাল স্থায়া আক্ষেপের প্রতিক্রিয়ার ফল 

স্ববূপ অথবা আঁধক মাত্রায় সেবনের সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ই] 

পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে । ইহাতে শোণিতবহ] নাঙীর স্থায়ী আক্ষেপ বশতঃ 

স্বযুকেন্জ্রের রঞ্জহীনত। জন্মিলে গতিদ ও অঞুভূতিদ শ্সাধু সম্বস্কায় নানাবিধ 

লক্ষণ প্রকাশ পায় ।” 

ইনার ক্রিমায় শোণিত তরলতর এবং শিরা বা ভেইনস্ স্ফী 

শরীর শীতল থাকে । পেশীনিচয় দুষ্ট বোধ শুহলে ভমণে তাভার 

হয়। শরার চাদন|। করিলে দাাস্থি, ধাম ভজ্ঘার বৃহত্তর অস্থি ও বাম- 

কগ্ইয়ের অস্থিপ্রধদ্ধন (001/0)16 ) স্ব ৎৎ বেদ৮1 করে ; এই বেদনা 

উপদংশ ঘটিত রোগের বেদনার স্তায় হইলেও তাহার য় শধ্যাতাপে ইহার 

বুদ্ধি না হইয়া বরং উপশম হইয়া থাকে । সন্থিব আস্থ স্থানভ্রষ্ট হওয়ার 

ায় বোধ হয় । রোগার দেদবুদ্ধি জন্মে। গতিদ ন্নানুকেঞ্্ আক্রান্ত 

হওয়ায় পেশ'র আনর্ভতন, তাগুবণন্সণ এবং সব্বাঙ্গীন আক্ষেপ প্রভৃতি এবং 

অন্ভূতিদ স্নাধুকেন্্র আক্রান্ত হয়ায় মেক্মজ্জা ও তগখিত মাযুতে 

বেদনা এবং স্পর্শে মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার কটিদেশাংশের বেদন! 

উৎপন্ন হয়। 

বিরণকেশ এবং শিথিলত্বক ও পেশীুক্ত বাক্তি এবং দর্বল ও মন্থর 

গতির শোণি তসঞ্চাণনবিশিষ্ট বৃুদ্ধদিগের পক্ষে হহা উপযোগী ওঁধধ। সছ্য- 

পায়াদিগের রোগে, বিশেষতঃ তাহাদিগের শিরঃশূণ, এখং ঙ্ল- 

সআহসাদি সহতোগে আকোছেন সবে হা 

জন্চুক্ছত্ডা ভ্ুল্স্রে তাহাতেও স্থলবিশেষে ইহা উপকারী ( লোবে 

নাকৃস্, রেণ)। ইহার হল্লাগ একই সমক্মেশলীক্রোছ্েল্ 

লা রব স্পলীক্লাপ্রগ্দেস্পেল দক্ষিন শা 
আভল কন্ে ॥ 



এগারিকাস মাস্কেরিয়াঁস্। ৩৫৯ 

লক্ষণ । 

মনন 1-ওদাস্য; প্রশ্রের উত্তর দিতে প্রবুত্তিভীন। উপযুক্ত 

কথা স্মরণ হয় না, রোগী ভ্রান্ত কথা ব্যবহার করে ; রজনীতে নিদ্রা না 

হইলে ও শ্রমে হহার নুদ্ধি ইয়। প্রলাপে ধোশী বাতুলের গায় অবিরত 

ভুল কথা বলে ) শয্যা ইন্ডে পলায়নের চেষ্টা এবং অত্যন্ত বল প্রকাশ 

করে। অগান্ত বাকপ্রিয়তা জন্মে এবং মুখ ও গ্রাথাপেশীর আক্ষেপিক 

গতি দক্ষিণ পারবে আঁধকতর থাকায় মস্তক দক্ষিণ স্বন্ধ পর্যন্ত আক 
হয়) রোগা আমোদজনক মপংলগ্ কথা বলে; পরে শারীরিক 

'অবসন্নভাৰ জন্মে। রোগী ব্দমেজাজা, একগু য়ে, ছুঃখিত, ছুদ্দান্ত ও 

অদমনীয়। 

সভ্ল্র 1--ললাটাস্থির উতয় পার্থ হইতে নাসিকামুল পযাস্ত 

আকৃষ্টতা। জর অথবা বেদনা তলে রোগী সহজেই প্রলাপ বণে এবং 

মেরু,জ্জাণ উত্তেজনা বশতঃ ভাগ্ববৎ লক্ষণ, পেশীর আনর্ভন অথবা 

পেশার আন্ষেপ নিধন্ধন এুখের নানাবিধ ভাগ হয় এবং শিরংশুল 

থাকে । 

লুত্রান্ঞু 4 সঙ্গমান্তে ঢর্ববলতা । সম্পূর্ণ শরীরের কম্প। নিষ্াঙ্গের 
পক্ষাঘাতে বাহুর সামাল আঁক্ষেপ। শরারের আক্ষেপিক গতি, সামান্ত 

অনৈচ্ছিক শগার চাণ্না এবং একটি মাত্র পেশীর ঝাঁকি হইতে 

সম্পূর্ণ শরীরের নৃ্যবৎ চাণন। জন্মিয়া থাকে । চক্ষুপুট এবং চক্ষুগোলকের 
'আনর্ভন ) চর্ববল-তা-প্রধুক্ত জঙ্ঘব। এবং হস্তের কম্প; মেরুদণ্ডে টাটানি) 

এই সকল লক্ষণ বিগাত্ধুক্ত ঝটিক নিকটবর্তী হইলে অধিকতর হয়। 

জাগ্রতাপস্থার অনৈচ্ছিক শরীর চালন। নিদ্রাবস্থায় নিবৃত্তি পায়। দক্তোদগম- 

জ্বরের উত্তেজনার পরে অজ্ঞানত] বশতঃ চক্ষু অর্ধনিমিলিত থাকিলে তাহার 

শুভ্রাংশ দুষ্ট হয়; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয় না কিন্ত অনেক সময়েই 



৩৬০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

প্রশ্বাস গভীর হইলে পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং অঙ্গের অতাল্প আক্ষেপিক 

আনর্তন হয়। হস্ত এবং পদের খল্লী; সর্বালীন আক্ষেপে বোধ যেন 

মেরুদণ্ডে গ্যাল্ভ্াযানিক ব্যাটারি প্রয়োগ করা হইতেছে। 

কর্ণ, নাপিকা, মুখ, হস্ত এবং পদ প্রভৃতি নানাস্থানে জালা, চুলকনা৷ 

ও রক্তিমাভা ) শরীরাংশনিচয় লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং তপ্ত। অন্ৃভূতি 
জন্মে যেন ত্বকে বরফের সংস্পর্শ অথবা বরফের ন্ট শীতল স্থচি এবং 

তপ্ত স্থচি বিদ্ধ হইতেছে। ত্বকে কীটবিচরণের ন্যায় বোধ। 

€্বন্্লদতও ও তল্রভস্ভভতা /- মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনাধুক্ত, 

প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি। অপাঁরম্তি ইন্ড্রিয়সেব! প্রযুক্ত মেরুমজ্জার 

উত্তেজনা । শরীরের প্রত্যেক চালনা এবং প্রত্যেক বার পার্খবপরিবর্তন 

মেরুদণ্ডের বেদনা! উৎপন্ন করে। স্পর্শে মেরুদণ্ড বেদনাযুক্ত। রোগী 

চলিতে স্থির থাকিতে পারে না, কোনকূপ বাধা পাইলেই হোঁচট থাইয়া 

পড়িয়। যায়; দণ্ডায়মান হইলে গুল্ফে আঘাত লাগার স্তায় বেদন!। 

শীতল বাযুতে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা । 
চমু 4-_জ্বালা এবং চুলকনা। কণীনিকা বিস্তৃত। চক্ষুপুটের ও 

চক্ষুগোলকের আনর্ভন। বাম চক্ষুগোলকে আক্ষেপ এবং কন্কনানি। 
চক্ষুর শ্রম ব্যতীতই তাহাতে ছুর্ধলতা বোধ । আটা ও পীতবর্ণ পিচুটিতে 

চক্ষুকোণ জুড়িয়া থাকে । পাঠকালে, কোন বন্তর দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়। 

থাকিলে চক্ষুকোণে জ্বাল এবং চুলকনা ; স্চিবেধবৎ বেদনা; কোয়াসার 

মধো দেখার ন্যায় ঘোর দৃষ্টি। নিকট দুষ্টি। পাঠের সময় অক্ষর যেন 

সরিয়। যায় এবং চক্ষু চুলকায় ও জ্বালা করে । লিখিবার সময় কখন কখন 

চক্ষুদন্ুখে পক্ষীর পক্ষদ্ালনবৎ দৃণ্তের দৃষ্টি। শিরোঘূর্ণন হইলে চক্ষু- 

সম্মুখে উড্ডীয়মান মক্ষিকাবৎ পদার্থের দৃষ্টি; এবং কম্পমান ও বিবিধবর্ণের 

ছত্রাকার পদার্থের দৃষ্টি। চক্ষুসন্থুখে কাল কলঙ্ক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত অথব। 

কোয়াসার ন্যায় দৃষ্টি। 



এগারিকাস মাস্কেরিয়াস্। ৩৬১ 

চিকিৎসা । 

৩এ্নীসপ হ্বা ডভিভ্লিল্ল্িআণস +--টাইফইড্ বা সন্নিপাত জবর- 

বিকারের 'প্রলাপাবস্থায় রোগী অবিরত শধ্যাত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে 

এবং সম্পূর্ণ শরীরের কম্প থাকিলে, ডাং বেজ ওঞগ্াত্রিক্কীসেল্র 
বিশেষ প্রশংন। করিয়াছেন। রোগীর বাকৃপ্রিক্ত৷ জন্মে । 

2ব্লভভ্কালল ভত্ভিক্কন্না জা স্ীইন্াল্ন ইল 
০৯স্পন্ন 4--এ রোগে ব্রত লক সহস্স্প্প 
হও ্যাজ চন্ম্চন্নি ও ত্ভ্রানলা এল ম্শল্রীক্রেন্র 

ভিড ভিল ্কান্দেব্র* নিস্শেবভিঞ চম্সুগ্গুট্েক্ ০ম্পীল্র 

আনত এপাল্লিকস্েক্র বিশেষ লক্ষণ বলিয়! গণা । রোগী 

বোধ করে যেন রীরে বরফের সুচি বিদ্ধ হইতেছে । মেরুমজ্জেয় সামু যে 

সকল শবীরস্থানে বিস্তৃত তাহাতে মধ্যে মধো ক্ষণস্থায়ী বেদন! প্রভৃতি, 

স্নাযুপক্ষণে লিখিত, এই প্রকৃতির প্রায় সম্পূর্ণ লক্ষণই উপস্থিত হওয়ায় 
তাহার। মেরুমজ্জার উত্তেজন। প্রকাশ করে। মেরুদণ্ডের বেদনা স্পর্শে 

এবং কটির ন্নারুশূ্ ভ্রমণে বন্ধিত। 

ভাবলো লা কক্তিআ +এ রোগ চিকিৎসায় এঞ্গা- 
ল্রিক্কাত্ অন্তান্ত ওষধের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। চক্ষুগোলক 
এবং চক্ষুপুট প্রভৃতি শরীরের বন্ুতর স্থানে ইহা পেশী-আনর্তন 

উৎপন্ন করিয়াছে । ইহার ক্রিয়ায্ অঙ্গনিচয়ের তাওববৎ মঞ্চালনে অঙ্গ- 

সন্ধিস্থানে যে কোণের ন্যায় আকৃতি এবং অঙ্গাদির যে আক্ষেপিক 

গতি উপস্থিত হয় তাহ! শরীরের এক পার্থখে সীমাবন্ধ থাকে না) 

তাহাতে শরীরের এক পার্থের উদ্ধার্ধ এবং অপর পার্খের নিয়ার্ 
আক্রান্ত হয়। ট্যাল্লেল্উ)লনাললল তাগুবরোগ দক্ষিণ বাহু এবং 

দক্ষিণ জত্যাঁ আক্রমণ করে। ্গ্াল্লিকীমেন্র তাগডবরোগে 
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মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার কটিস্থ অংশ, চাপে বেদনাধুক্ত থাকে ; 

অঙ্গাদি শীতল ও ছুর্বল হয় এবং রোগী স্থির ভাবে পদক্ষেপ 

করিতে পারে ন।; রোগের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগা ীণণ হইতে থাকে 

এবং তাহার মুখের ভাব জড়ত্ব বাঞ্জক হয়। বামপার্থের তাণ্রোগ সহ 

রপবাত "৪ পেশীশুলের সংস্রব থাকিলে অথবা অরাঘুর প্রতিঙ্গিপ্ন 
ক্রিয়া রোগের কারণ হইলে মিনন্মিনসিজ্ছগা প্রযোজা। 

এগাল্লিক্কাসেজ পেশী-আনর্ভন নিদ্রাপস্থায় ভওয়া সম্ভব 

হইলেও জাগ্রহাবন্থাতেই তাহার অতি কঠিন আক্রমণ হয়। ইহার রোগে 

মস্তক বিলক্ষণ বক্তাধিকাযুক্ত, কণীনিকা বিস্তৃত এবং মুখ শোণিতাভা- 

বিশিষ্ট থাকে এবং কথিত আছে কজ্রনাদযুক্ত ঝটিকার সময় পেশার 

আনর্ভন বুদ্ধি প্রাপ্ু হয়। ডাং বাটলেট এ ধোগে ঞগ্সাল্ভিহ্নিন 

(ক্রিয়াৰাদগ ২৮ ) প্রয়োগের উপদেশ করিয়াছেন; তাহার মতে 

এগ্পাজিন্কাভন্ কার্ধাতঃ ফলপ্রদ নডে। চক্ষু এবং চক্ষুপুটের আক্ষে- 
পিক আন্ত ন আনেক সময়েই এএগ্াবল্িক্কাস্ন দ্বারা উপকার পাওয়া 

যায়। জ্ল্লদিন পুর্বে আমার নিকট একটা হিক্কার রোগী আসিরাছিল। 

সে এস্বানের কোন দন্ধপ্রতি্ঠ চিকিৎসকের চিকিৎাধীনে চ্নিকু-উ! 

প্রভৃতি ঠিক্কার প্রচলিত গষধধ সেবন করায় কিঞ্চিংকাল করিয়া ভাল 

থাকিত । অবশেষে আমার চিকিৎসাধানে আসায় মধো মধো তাহার থাডের 

ও বাহুর অল্প ঝাঁকিও দুষ্ট ভয়। শরণ করিয়া আমি রোগ স্থানিক তাণ্ডব 

বণিয়া স্থির করিলাম । এগ্পাজিল্কাত্ন্ ৩০ বাবস্থা করায় রোগী 
অচিরাৎ স্থায়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ত্বগ্রপরি পাঁকুই বা শীতক্ফোটকের 

(০1)1]1)17111) হায় চুলকনাযুক্ত স্থান থাকিলে অথবা শিশুর মুখ জড়ত্ব 

ব্ঞজক তহণে এগাভিক্কাস্লেজ্ল উপযোগিতা আধিকতর নিশ্চয়াত্মক | 

এঞাক্িক্কাঙ্ন মুছু ও দেশব্যাপক (131১1057710) রোগে বিশেষ 

উপকারী ওষধ। 
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চত্োাদুগসল্িক্কাল্র 1-শিশুদিগের দস্তোদ্গমকালীন সহজ 

উত্তেজনা প্রধণতা, খিটখিটে ভাব এবং অস্থিরতা প্রভৃতি উপশম পক্ষে 

এগ্পাত্রিক্কান্ন্ ১৯৮ ও ২% বিশেষে উপকারী ওষধ; র্ 

ইহার অগ্ঠতম লক্ষণ । 

২। বভিষ্টা (73051518)। 

শনুমবক্ক /--বভিষ্টার কার্মা গ্রতিষেধক--ক্যাম্ষর | 

আমবাতে রাস পদশিত হইয়া নিক্ষল হইলে বভিষ্টা প্রযোজ্য। 

বতিষ্টা আল্কাতরার বাহ প্রয়োগের কুফল নষ্ট করে। 

কাঁকয় বশিষ্টাক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করে। 

হাপের পরের রদবাতিক বেদনায় বভিষ্টা প্রয়োগের পর এলাম 

সুফণ প্রদ। 

্ুনলন্পীন্তা শ-্নঞ্র এলো, কীর্ব ভে, ক্যন্কে কা, সিকু. ম্যাগ্সি 
কা, ম রক, ফস বান, পাণন্, সিংকিলি, ্াঁফ, সাল) ভেকেট এ, 'আট্টিদেগ। 

-সাশ্রাক্রঞ্৭ ভ্রিজ্জা 1 বভিষ্টা মস্তিষ্ষ'মরুমজ্জেয় শ্নাধুমণ্ডল আক্র- 

মণ কারণেও ঠধানতঃ ত্বক এবং স্ত্রীজননেন্ত্রিয়েত খিশিষ ক্রিয়া 

প্রকাশ করে। ডা এলেনের মতে ইভা দ্বাথা শোণিত সঞ্চালনের বিকার 

সাধিত হওয়ায় রোগাঁর শোণিতজ্রাব প্রবণতা জন্মে। ডাং কাউপার 

গোরেট বণেন “সস্ভবতঃ কৈশিক শিরামগ্ডণীর শিথিলতাই শোণিত 

শম্াবের কারণ! 

বুদ্ধ| ও কুমারাদিগের হৃৎকম্প এবং বালকদিগের ভোতলামরোগে 

ইহ! উপযোগী । 

লক্ষণ । 

হন্ব 1অহমনস্কতা, কোন খ্ষয়ে মন নিবিষ্ট করা কঠিন। 

কিস্ৃীত কিমাকার ভাব, তজ্জপ্ত হস্ত হইতে বস্তু স্থলিত হইয়া পড়িয়! 
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যায়। উত্তেজনা প্ররণতা, কিছুতেই সন্তষ্টি হয় না। ছুঃখিত, বদমেজাজ, 

সকল বিষয়েই দ্বুণ, পাঠকালে তোতলা কথ৷ হয়| 

সুত্রাক্ঞু 1-বাতজ থঞ্জতা। সর্বাজীন অবসাদ, স্নায়বিক বলক্ষয়, 
বিশেষতঃ সন্ধিতে এরূপ ঘটে । কশিয়! বস্ত্র পরিধানে অশক্তত]। 

াানিক্কা /--প্রাতঃকালীন রক্তস্রাব; হাচিলে অথবা! নাক 

ঝাড়িলে ফোটায় ফোটায় রক্ত পড়ে | মামডিযুক্ত নাসারন্ধ, | 

শ্রম /- হস্তের ষে কোন শ্রমে শ্বাস প্্শ্থাসের থর্বত। | 

বক্ষে কষ্ট হওয়ায় রোগী গাত্রাববণণ শিথিল করিতে চাহে । হাপরোগে 

মুখ লাল থাকে এবং আক্ষেপিক হাদি ও কান! হয়। 

বদল £- কর্তনবৎ উদরশূলে শীত এবং দস্তের ঠক ঠক শব্ধ ও 

অঙ্জের কম্পের অপরাহ্রে বৃদ্ধি। উজ্জ্বল লোহিত মুত্র সহ উদর- 

শূলের আহার করিলে উপশম । নাভির চতুষ্পার্ে কর্তনবৎ 

বেদন। | 

শীত্কম্মন্নেত্ডিআ 1-খতুকালে ও তৎপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উদরা- 

ময়। খাত অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর। কেবলই প্রাতঃকালে 

ভখন্বা কু-লইউ ব্রজ্পীতে ল্ুত্তত্্রোভ লিগ 
হই আাত্কে £ ম্ত্রী-অঙ্গাভিমুখে বেগ এবং কটি পশ্চাতে গুরুত্ব। 

তুর বাবধান কালে মধ্যে মধ্যে রক্ততআ্রাব। খতুর কতিপয় দিবস পূর্ব 
ও পরে ভ্রমণ কালে ঈষৎ পীত, সবুজ এবং উগ্র ও অগুলালার স্থায় 

শ্বেতপ্রদর ৷ 

অর 1 প্রায় সম্পূর্ণ শগীরে আমবাতের উদ্ভেদ, তাহার কোন 

কোনটির বিস্তার প্রায় ছুই ইঞ্চ পরিমাণ; আলকাতরার সংস্পর্শ 

বশতঃ আমবাত সহ উদরাময়। হন্তপৃষ্টের চুলকনা) উজ্জল 

লোঠিতবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মিলে কর্কশ, কাল্চে লোহিত ও সিক্ত স্থান 

থাকিয়। যায়। 



বভিষ্টা। ৩৬৫ 

চিকিৎসা । 

শদকল্রশ্ুভন ভর ক্ুভ্িক্ত 1--আহারাত্তে ও রোগী দ্বিভাজ 

হইলে ন্বভ্ডি্াক্ উদরশুল উপশমিত হয় এবং তাহার সহিত লোহিত- 

বর্ণ মূত্র থাকে । 

জ্রীভকুবন্েভিিলিল্লোগ- ব্রভ্ক€লাক্ছল্য লা এস্মন্ন- 
রতি 4--ভিষ্টা্স প্রত্যেক ছুই সপ্তাহ পর পর খতুতআ্রাব হয় 
এবং সামান্ত শ্রমেই জরাধু হইতে শোণিত আত বহে । জরাহুর শোণিত- 

আবে স্নিন্কেভিন শ্ঠালী ইন» ছি.ভিলক্সাস্ম» আভ্িলেগ* 
চিছিলিক্ষ নিলাম €ক্রুক্সীম্মগ উইল্ভিকি্রঞ। এবং ক্কান্্র 

তক ভিন সহ তুলনীয় এবং অধিকাংশ স্থলে ইহারাই রোগ 
নিবারণে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত। উভয় খতুস্রাবের ব্যবধানের ঠিক 

মধ্য সময়ে জরাধুর বেদন| অথব! রক্তত্রাবে তহস্মাহ্মেনিনস্ উপকারী । 

প্রসবাস্তিক জরাযুর স্থানচাতিতে সিনিক্কেলিলল্র অন্য প্রযোগিতা দৃষ্ 

হইয়া থাকে । আধারণ পক্ষণের সাদৃণ্ত থাকিলে ইহা! জরাধুর জ্ঞর্মর,ল 
বা! টিউমাররোগে প্রয়োগোপযুক্ত । 

' লতা লা হিমক্েজ্-ন্লীসিক্ান্রক্তজ্রান্ন না! 

ঞালিজ্ট্যাক্নিস্5 জ্কল্রাক্ুক্রত্আরান না ০ 
তল্রভিক্সা 1 সম্পূর্ণ কৈশিক শিরামগ্ুলীর শিথিলতা বশতঃ লত্ভি- 

ইটা রক্তআ্রাবের সংঘটন হয়। ইহ! নাসিক এবং জরায়ু হইতে রক্তআব 

উৎপন্ন করে। খতুর ব্যবধান কালে সামান্ত শ্রমেই রক্তপূর্ণ জরাু হইতে 

রক্তের শ্রোত বহে। ইহাতে প্প্রধানতঃ অথবা কেবলই র্রজনীতে 

অথব! প্রত্যুষকালে রক্রম্রাব হওয়া” ভাং ফ্যারিংটনের মতে বিশেষ লক্ষণ 

বলিয়া গণ্য । শরীর বাহের স্শোহা জ্ঞান থাকে । 



৩৬৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান 

স--ইহাতে আংশিক তরল ও আংশিক চাপ বাধা 

উজ্জ্বল লোহিত রক্তত্রাব ঘটে । জরাধুর পরীক্ষাকালে অঙ্কুলির ম্পর্শেও রক্ত 
পড়ে । ওঁষধের ৬ ক্রম উপকারী বণিয়া বিবেচিত | 

এ ঢাজি্প বান? প্যাইউল্লিস-ইহা দ্বারাও জরায়ুর রক্তত্রাবে 
উপকার হইয়াছে । 

স্মিত মত্ররুচ্ছ, সহ জরাধু হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্তত্াব 

হইলে । 

নাভিন্বাম্্_€েদনাহীন কৃক্চবর্ণ বক্তআাব ) আলকাতরার পিণ্ডের 

ন্যায় আকারে কঠিন, কঞ্চবর্ণ চাপ ও তরল রক্ত নির্গত হয়। ইহাতে 

শরীরায়তন বুশত্বর হওয়ার অনুভূতি জন্মিতে পারে। 

আন্মবাঁভি৯ ম্ীভি-ন্পিশুড আজকে -আম- 
বাত রোগকালে উদরাময় উপস্থিত থাকিলে ্রক্ডিষ্1 উপকারী । মল- 

ত্যাগান্তে কুম্থন ও জ্বাল। | 

৩। আছ্টিলেগ (45171950. )। 

শস্পচ্ষ্ম 1--শরীর চালনার । ভঞ্পম্ণস্ম 1-বশ্রামে | 

ুললনীম্র শন্বপ্ধ । কলফা, পিঙ্ক, ক্রকাস্, সাইক্রে, হেমামেল, 
ইগ্নে, শ্তাবাই । 

সাপ্রাল্রপ ভ্রিল্সা £--মস্তিফমেরুমজ্জেয় সাযুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ 
করিয়! অষ্টিলেগ সাক্ষাৎ ভাবে শোণিত সঞ্চালন যন্ত্রমগুল আক্রমণ করিলে 

ধমনী ও কৈশিক-বক্তবা নাড়ীমণ্ডণীর কালস্থায়ী সংকোচন, এবং শিরা- 

কৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমগ্ুলার প্রসারণ বশতঃ ধমনী শোণিত-সঞ্চালনের 

বাধা, এবং শিরা-শোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয়। স্ত্রীজননেক্ত্রিয়মগ্ুলেই 

ইহার বিশেষ ক্রিয়া দুষ্ট হয়; উহা! জরায়ুর সঙ্কোচন, শোণিত-আ্রাব ও 

গর্ভপাত এবং স্ত্রীজননেন্ত্িয়নিচয়ের সজীবতার হানি উৎপন্ন করে। ইহা 



আষ্টিলেগ। | ৩৬৭ 

পরিষ্ক'র, গৌরাঙ্গী, দীর্ঘচ্ছন্দ এবং, এক হার! স্ত্রীলোকদিগের খতুসদ্ধি- 
কালীন রোগে বিশেষ উপযোগী । 

লন্ষণ | 

স্ী-নন্নেতিজ্িক্ধ £ জরায়ূমুখে অবিশ্রান্ত কনকনানি। আর্ত- 
বাধিক্য এবং জরায়ুর স্থানচযাতি; জরাধুগ্রীবা স্ফীত; তাহার স্পর্শে 

রক্তআাব। বিধদ্ধিত জরায়ুর স্ফীত অথবা প্রশস্ত গ্রীবা হইতে অনেক 

দিন ধরিয়া কৃষ্ণ বর্ণ রক্ত সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তচাপ পড়ে। অত্যল্প খতুত্রাব 

হইলে অগ্তাধারের উত্তেজনা হয় । তাহাতে ঠেল মারা থাকিলে বোধ হয় 

দেন সকলই জননেন্দ্রিয় পথে বাঠির হইয়া যাইবে । তীক্ষ বেদন] স্ফীত 

বাম অগাধারে অধিক থাকে ; বেদনা সবিরাম প্ররুতির ভয় এবং 

এারবেগে পদ বাহিয়। ক্রুত তাহার নিয়দিকে বযায়। অগ্ডাধারে জালাময় 

বগণ।। খভআব প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়, রক্তচাপ পড়ে। ছুই খতু- 

অাবের ব্যবধান কালে বামস্তনের নিয়ে এবং পঞ্ররাস্থিপার্থ স্থানে অবিশ্রান্ত 

ধক্ণার অনুভূতি । 

চিকিৎসা ।_ন্ত্রীজননেক্দ্িযরোগ__খতুসন্ধিবিকার ) 
শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া ; অর্বব,দ বা টিউমার; জরায়ু 
রক্তআ্রাব, অগ্াধারশুল এবং অগ্ডাধারের রক্তাধিক্যে 1 

ধতুসন্ধিকালীন ৫ম্পাপিভঝত্রান্নে আভিলেগা ল্যান্তকে- 

স্নিলেল্্র প্রতিদ্ন্দী গষধধ। ৫ম্শাশিত্বাল হালে শ্শিলোো- 

ভুর্পম্বি ইহার প্রদর্শক | ইহার গীত বণ ও দুগন্ধ ৫্রতুজ্রীদল্ল সহ 

ভস২গখপ্রীল্রম্ুল থাকে 1 জরায়ুর ভক্ত ভন্ত্র,দ রা স্রীউই- 

ইজ টিও্উমমালরোগের শোণিতস্াব নিবারণার্থ কিয়দ্দিবস 
শভিলেলগ্গ বাবহারে অব্দ অস্তর্ধান করিয়াছিল। প্রচুর খতুতআাব 

এবং গীতবর্ণ ও হুরগন্ধ শ্বেতপ্রদর থাকিলে বাম জংগাশ্বান্দেক্ 



৩৬৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

লুত্রাক্সুশখুললল্লোঙগ্গে আভ্টিলেলগ উপকারী ওষধ। ্সআওা- 

এাল্েল্ল হু ল্রভ্তভান্দিক্্যও ০৪০ ইহা আরোগ্য 

করিয়া থাকে । 

আভ্রিলেগ ্পোপিভজীল্বে, বিশেষতঃ জরায়ুর নানাপ্রকার 

শোণিতআ্রাবেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্লিক্ষেভিনল্র রক্তত্রাব 

হইতে ইহার রক্তত্রাবের গ্রভেদ এই যে, ইহাতে স্রাব উজ্জ্রপ লোহিতবর্ণ, 

কিয়দংশ তরল এবং কিয়দংশ চাপ চাপ থাকে । রক্তের উপরিউক্ত 

প্রকৃতি থাকিলে খতুসন্ধিকাণীন এবং প্রসব কালীন বেদনা, গর্ভপাত 

অথবা খতুকালীন 'ও প্রসবাপ্তিক রক্তত্রাবে বআসন্িলেলগ্গা ফলপ্রদ 
হয়। ফপতঃ এইরূপ রক্তম্রাব থাকিলে জরারুর অব্ব,দ প্রভৃতি যে কোন 

রোগসংস্রবে তাহ! হউক না কেন শআবাভিল্লেঙগ্গ তাহার গুঁষধ বলিয়] 

সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । জরায়ুর মু শোণিতাধিক্য ইহার রক্ত বের 

কারণ, ন্িনিক্কেনিলল্র রক্তআাব রক্তের বিশ্লিষটাবস্থা এবং জমাট বাধার 

শক্তিহানি প্রযুক্ত হয়। পরাক্ষা জন্ত জরারুমধ্যে অতি কোমলতার সহিত 

হন্তাুনি প্রবেশ করাইলেও যদি রক্তত্রাব হয় তাহা আ্িলেলগল্ল 
প্রদর্শক বলিয়! গণ্য । ভ্কল্লাস্তু্র সশ্ঙগহক্রত্ডা জা ক্রিউ্র- 

ভ্ডাস্ন রক্তআাবের কারণ হইলে ইহা! তাহার সর্বোত্ক ওষধ। ইহার 

ক্রিয়ায় জরাষুর সজীবত! ও শক্তি স্থাপিত হইলে পরাক্ষার্থ অর্গু'লম্পর্শে 

জরায়ূর পূর্বতন অস্বাভাবিক কোমলতা এবং ম্পঞ্জের স্টায় ভাব অন্থুভূত 

হয় না। জরায়ুর শোণিত সঞ্চালনের সুশৃঙ্খল! বশতঃ রক্তত্রাবের উপশম 

হয়। জ্রস্হ্ইস্েল্ল ম্বু ক্রত্ুত্সীন্বেও ইহা উপকার 

করিয়াছে। 

৪। সিকেলি কর্ণুযেটাম (59০0৪16 0017719810110.) | 

ও্রভিন্াম।- আর্গট। 



সিকেলি কণুয়েটাম্। ৩৬৯ 

শস্চ্ল্স 4 খতুত্রাবকালে ; তাপে? যে কোন শরীরাংশে তাপ 
প্রয়োগ করিলে । 

শস্পম্শস্ম $- শীতল বারুতে ; শৈত্য সংস্পর্শে ) আক্রান্ত শরীরাংশ 
অনাবৃত করিলে ; ঘর্ষণ করিলে ; ঘন্ম হইলে। 

সম্মক্ষ /-সিকেলির কার্যা-প্রতিষেধক-__ক্যাম্ষ, ওপি। সাংঘা- 

তিক কলেরা রোগে সিকেলি কল্চিকামের তুল্য। সিকেলি আর্সেনিকের 
“তুলা, কিন্তু শৈতা ও তাপের ক্রিয়া বিষয়ে বিপরীত্ত ধর্মববিশিষ্ট । সিকেলির 

পরে সিংকনা সুফল প্রদ | সিনামমাই প্রসব বেদনা বদ্ধিত করে, প্রচুর 
রক্তআাব নিবারণ করে, এজগ্ত সিকেলির পরিবর্তে বাবনহ্ৃত হয়। 

কুলনীজ শর 1--আর্স, বেল্, কাম, কার্ব ভে, কলফা, 
কল্চি, লাইক, ফন্, প্রা্,, পাল্দ্, রাস্, স্তাবাই, সাল্ফ, টেবেক্, 
অষ্টিলেগ, ভেরেট্ এ। 

সাঞালঞ। ভ্রিলজসা £-সিকেপি সাক্ষাৎ ভাবে মন্তিক্ক-মেরু- 
মজ্জেন স্াযুমণ্ডণলে মতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করায় সর্বাঙীণ আক্ষেপ ও 
পেশী আনত্তন প্রভৃতি নানাবিধ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ন্নামুকেন্দ্রে 

সাক্ষাৎ বিষক্রিপ্না 'আথব।! কৈশিক রক্তবহ! নাড়ীর আক্ষেপিক সংকোচন 
বশতঃ কৈল্দিক রক্তহীনতা প্রযুক্ত উপরি উক্ত আক্ষেপাদি স্নায়বিক 
লক্ষণ। জন্মিতে পারে। ফলত: আন্ষ্রাইপড্ বা আডাআড়ি ভাবে 

রেখাঙ্কহীন ও চক্তাকারে বিহ্যন্ত পেশীহ্যত্রে, বিশেষতঃ কৈশিক 

ধমনীর এবং জরায়ুর উপরি উক্ত রূপ পেশীশ্ুত্রে, আর্গট অর রাইর 

বিশেষ আক্ষেপিক সঙ্কোচনক্রিয়।৷ প্রকাশিত হয়। ইহার গৌণ ক্রি 

শোণিতের বিশ্লিষ্টতা উৎপন্ন হইলে রক্ত-কণিক! গলিতাবস্থা প্রাপ্ত 
হশুয়ায় শোণিত তরলতর এবং কাল্চে বর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায়। ইউরোপ 
খণ্ডের, বিশেষতঃ জর্মণি প্রদেশের কষকগণ রাই নামক শশ্ত 

বিশেষের বছল রূপে বপনাদ্দি কৃষি কার্ধ্য করায় তাহাদিগের মধ্যে 
২৪ 



৩৭ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

প্রায়শঃ ইহার অতি পরিস্ফুট বিষক্রিয়ালক্ষণ বা ০আর্গটিজম্» দৃষ্টিগোচর 

হইয়। থাকে । অধিক পরিমাণ বিষের তরুণ ক্রিয়ার ফলম্বরূপ তাহাদিগের 
বিশেষ প্রকারের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ইহার পুরাতন 

বিষলক্ষণই অতি পরিস্ফুট রূপ ধারণ করে। তাহাতে মধ্যে মধ্যে রোগীর 
কন্ভালশন হয় এবং প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে পেশী আনর্তন, ক্ষুদ্রাক্ষেপ ও 

বৃত্যরোগবৎ লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে । কৈশিক ধমনী মগুলীর 

চক্রাকার পেশীর স্থায়ী সংকোচন বশতঃ শরীরাংশ বিশেষে, বিশেষতঃ 
অঙ্গসামায় শোণিতের অভাব বশতঃ পুষ্টিহানি ঘটিলে অথবা বিশ্লষ্ট ও 

পোষণক্র্। রক্ষায় অনুপযুক্ত শোণিত দ্বারা পুষ্টি রক্ষ। না হইপে কিন্ব। 

উভয় কারণের সমবায়ে তাহাতে বিজাতীয় ক্ষত, অবশেষে টিসুধ্বংদ বা 

গ্যাংগ্রিণ পর্যানস্ত উৎপন্ন হয়। ইহা জরায়ুর চক্রাকারে ও তীধ্যক ভাবে 

সন্নিঝিষ্ট আন্ট্রাইপ্ড্ পেশাহুত্রে সংকোচন ক্রিয়া! প্রকাশিত করিলে তাহাতে 

আক্ষেপিক বেদনা উপস্থিত হয় । 

ইহা একহারা, কঙ্কালাবশিষ্ট, দূর্বল, উত্তেজনাপ্রবণ, পাঞুর এবং 

রোগজীর্ণ স্ত্াপোকদিগের পক্ষে এবং অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ও ক্ষীণ বৃদ্ধদিগের 

পক্ষে উপযোগী । 

লক্ষণ ॥ 

হমভ্ডজ্ষ 1-বুদ্ধিহীন, নিদ্রালু অবস্থা । সমুদায় জ্ঞানেন্দ্িয়েরই 
অবসন্নভাব। অস্পষ্ট কেকানি। মৃদু অথবা হি প্রলাপ। অত্যন্ত 

উৎকণ্ঠ। এবং মৃত্যুতভীতি। 

লু্বীক্সু /-_আক্ষেপিক পেশীআনর্ভন। সম্পূর্ণ শরীরের বিশৃঙ্খল 
চালনা । আক্ষেপে হস্তাস্থুলিনিচয় বহিদ্দিকে আকৃষ্ট ও বিস্তৃত। 

পক্ষাঘাতযুক্ত অঙ্গে আক্ষেপিক ঝাঁকি ও চমক। আকুঞ্চক পেশীর 

বেদনাধুক্ত সক্কোচন। সম্পূর্ণ সঙ্ঞানাবস্থায় ধনুঙ্কারবৎ আক্ষেপ হইলে 
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অত্যন্ত বলহীনতা জন্মে। হঠাৎ অত্যধিক শক্তিলোপ ঘটে। এরচ্ছিক 

গতিশক্তির অভাব। রোগী বোধ করে যেন সে মকমলের গদির উপরে 

হাটিতেছে ; মেরু মজ্জার নিয়াংশের রোগ নিবন্ধন প্রথমে অনুভূতিদ 
পরে গতিদ শ্নাযুর পক্ষাঘাত হয়। রজনী ৩টার দময় শরীর দমিয়! 

যাওয়ার অথব! অবসন্ন হওয়ার ভাব। 

ত্বগধঃদেশে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি । দেহের সর্ধাংশেই অগ্রিস্ফুণিঙ্গ 
পতিত হওয়ার ন্যায় জালা । 

চমু /-চক্ষু কোউর প্রবিষ্ট এবং নীলবর্ণ রেখাবেষ্টিত। চক্ষু 

দেখিতে স্থির, প্রচণ্ড এবং কট মট দুষ্টিযুক্ত । দৃষ্টিমাণিন্ত । কণীনিক1 

সাধারণতঃ বিস্তৃত। শিরঃশুল, শিরোধঘূর্ণন এবং কর্ণরব সহ কঠিন এব” 

কোমল মতিয়! বিন্দু জন্মে । 

স্বাচিনিক্কা ৫5 নাসিকা হইতে রক্তআ্াব । সুশবসভন 1--পারুর, 
বসিয়। যাওয়া, মুতের স্ায় এবং উৎকণ্ঠার ভাবধুক্ত । ও ঈষৎ নীল অথবা 
মৃতের স্তায় পাুর। মিথ্য। হাস্তভাববাঞ্জক | 

গশল্ন্সন্র্য 1-শুকফষতাধুক্ত। আমাক 1-অতি ক্ষুধা । প্রচণ্ড, 

অতর্পণীয় তৃঞ্ণ। হিক্ক।। বিবমিষ! । পিত্ৃময় বস্ত, শ্লেম্া, ঘোর কটা ও 

কাফির গু'ড়ার বর্ণধুক্ত তরল পদার্থ এবং ভুক্ত বস্ত ও জলের বমন। রক্ত 

বমন। “লন ওও মলান্বাল্ল £--সরলান্ব এবং মলদ্বারের পক্ষাঘাত 
মলদ্বার সম্পূর্ণ ফাক। কট! ও ক্রেদধুক্ত, কুষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত ভূর্গন্ধ, 

পাতলা ও জলপাইর গ্ায় সবুজ, অনৈচ্ছিক, অত্যন্ত শক্তি হানিকর 

এবং দূষিত উদরাময়ে বারম্বার মলত্যাগ হয়। অন্তর হইতে রক্তত্রাব। 
কোষ্ঠবন্ধ। 

্রীভ্কনেভ্জ্িজ্ -খতুতাব অতি প্রচুর এবং অধিক কাল 
স্থায়ী। জরায়ু হইতে কাল, তরল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ রক্তআ্রাবের সামান্য 

শরীর চালনায় বৃদ্ধি। জরায়ুতে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা! । জরায়ুর ভয়ানক 
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বিশৃঙ্খল সংকোচন । জরায়ু এবং দক্ষিণ অগ্াধার রক্তাধিক্যঘুক্ত এবং 

স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট। জরাধু এবং অগ্ডাধারে বেদনা । অধিকাংশ সময়ে 

তৃতীয় মাসে গর্ভআ্রাবের উপক্রম । গর্ভশ্রাবান্তে জরাষুর সংকোচন হয় ন! 

এবং পাতল], কাল ও দুর্ণন্ধ শ্রাব হয়। যোনির শ্শৈম্মিক বিলিতে শ্লেটের 

ন্সায় কৃষ্ণবর্ণ পচ। ক্ষত বা গ্যাংগ্রণ। প্রসবান্তিক আ্রাবের রোধ হওয়ায় 

জ্বর ও জরাধুর প্রদাহ । স্তন্ের রোধ। 

প্রদর্শক লক্ষণ। 

১। গাত্র স্পর্শে অত্যন্ত শীতল বোধ হইলেও 
গাত্রাবরণ সহ্হা করিতে পারে না (আর্সের বিপরীত )। 

২। অসাড়তা, কীটবিচরণবগ অনুভূতি এবং পক্ষাঘাত ; 

শরীরের সর্ববাংশেই ইন্দুর বিচরণের ন্যাষু অনুভূতি ! 

সর্ববাঙ্গই জ্বাল] করে এবং বোধ হয় যেন তাহাতে 
অগ্রিল্ফ,লিঙ্গ পতিত হইতেছে। 

চিকিৎসা । 

মেরুমজ্জার উত্তেজনা ব! স্পাইনেল ইরিটেশন ।__ 
পৃষ্ঠটবেদনা বা ব্যাকেকৃ; সর্ববাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্- 
ভাল্শন ; মুগী রোগ বা এপিলেপ্সি ; কশেরুকামজ্জেয় 
ক্ষয় বা! লোকোমোটর এটাকৃসি ; পক্ষাঘাত ব৷ প্যারা- 
লিসিস।-_নিতেকিতিভিিল্লাস যে, মেকুজ্জের় উত্তেজনা 
উৎপন্ন হুয় আমরা ইতিপূর্বে তৎবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। ফলতঃ 

এই উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ও ক্রেমবদ্ধিষুঃ 

মেরুমজ্জের ক্ষয়বশতঃ উপরিউক্ত বিবিধ প্রকার রোগলক্ষণ অখব| 
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রোগ উৎপন্ন হয় । মেরুমজ্জেয় উত্তেজনায় ০১১ বিশেষতঃ 

কিভহত্পে* অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা হয় এবং হঠাৎ পকট্” করিয়া 

উঠে।, 

সিক্েছিললল সঙ্ভ্বান্জীপ। জ্সক্ষেপা লা কুল্দু- 
আ্ঞালম্শন্দে কথন শরার কঠিন অথব| অন্মনীয় হইয়া উঠে, কখন বা 

শরীরের কাঠিগ্ত এবং শিথিলতা পণ্যায়ক্রমে হইতে পারে; উপরিউক্ত 

অবস্থ। হস্তাঙ্ুলিতেই অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে । ভ্ত দৃড়মুষ্টিবদ্ধ হয় 

অথবা তস্তান্ুলিপরম্পরা প্রসারিত হইয়া অতান্ত ফাক হইয়া যায়। 
মুখমগ্ডলপেশীর আনত্তন হইতে থাকে । পেশা-আনর্তন মুখে আরম্ত 

হইয়! সর্বশরীরে বিস্তৃত ভয়। উদরের পেশীর সংকোচনবশতঃ উদর 

অভান্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে । মত্স্থালীগ্রীবার সংকোচন 

হওয়ায় মুত্ররোধ ঘটে । বমনের বিলক্ষণ বেগ হয় কিন্তু অধিক বমন হয় 

না। আনাশয়ের প্রচণ্ড সংকোচন । 

নিক্কেলিল্ হসলীক্রোতগেল্ল্র আক্ষেপ হঠাৎ আরম্ক হইয়া অতি 

ত্বপ্িত গাঁতিতে আবর্তন করিতে থাকে | তাঠাতে অতি শাদ্ব রোগীর শক্তির 

ক্ষয় ও মেরুমজ্জেয় শায়ুর পক্ষাঘাত ঘটে । 

আর্গট অব রাইর বিষক্রিয়াক্ষণে তলাক্কোতোজোন্র 

এট্ুস্িল্লোপেক্র অতি সুস্পষ্ট সান দৃষ্ট হইয়া থাকে । রোগের 

প্রধান তিন লক্ষণ “১। জান্রু সন্ধিতে ঝাকির অভাব) ২। বেদনাকালে 

অঙ্গে অগ্রিম্ফুলিঙ্গ পড়ার সায় জালা; ৩। অনৈচ্ছিক অঙ্গচালনা” প্রস্তুতি 
ইহার বিষলক্ষণেও উপস্থিত হইয়া থাকে । 

নসিক্কেজিনল্রোগ্গী টলিতে টলিতে চলে অথবা হস্তপদের লঘুত। 
না থাকায় মে চলিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়। নিয়াঙ্গ সংকুচিত থাকায় 

রোগী চলিতে টলে। গতিক্রিয়। রোগীর আয়ত্তাধীন থাকে না। অঙ্গের 

কম্প হয়, কখন ব1 কম্পসহ বেদনাও থাকে। হস্তপর্দে কীটবিচরণবৎ 



৩৭৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান | 

অন্তৃভূতি জন্মে। অঙ্সীমায় অসাড়তা হুয়। শরীরে অত্যধিক তাপের 

অনুভূতি হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ রাখিতে চাহে না। উপরিউক্ত লক্ষণ- 

নিচয় সর্বাঙগীণ ক্ষয়রোগেও দুষ্ট হইয়া থাকে এবং যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে 

স্নিক্ষেভ্িন মেরুমজ্জার শীর্ণতা নিবারণ দ্বার! রোগ আরোগ্যক্ষম 
তয়। 

উপরে আমর মেরুমজ্জেয় উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে সকল 

লক্ষণ বিবৃত করিলাম, মেরুমজ্জার »ম্পূণ ক্ষয়ে তাহারা সম্ক্ষাছ্বাত্ডৈহ 

বিশেষতঃ ম্মুভ্রস্থাললী এলহ সল্সলান্র্েন্র সন্ত 
পর্যবসিত হয় ; এই অবস্থায় শরীরের শার্ণতা (085) ঘটে এবং তাহার 

স্থানবিশেষে পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ উপস্থিত হয়। 

হুলেলল্লা লা! গুলা ত্র 1-কলেরা রোগের পতন 
বা কোল্যাপ্স্ অবস্থায় সিক্কেন্লিজ্র প্রযোগিতা উপস্থিত হয়। রোগীর 

শারীরিক শীতলতা থাঁকিলেও শৈত্যব্যবহারে অদম্য ইচ্ছা জন্মে এবং 

তাহাতে কথঞ্চিৎ শাস্তি পায় ) আর্সমেনিকরোগার তাপ উপশমপ্রদ | 

শিশু-কলেরায় রোগী জলবৎ, প্রচুর, দুর্গন্ধ এবং অজীর্ণ ভূক্তবস্তৃযুক্ত বিষ্টা 

ত্যাগ করায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে) প্রভূত পরিমাণ মল ফিন্কি 

দিয়! বা সরু ধারে বেগে নির্গত হয়) ত্বক সঙ্কুচিত, শুষ্ক এবং শীতল 

থাকে ; রোগীর নাড়ী থাকে না, গাত্র শীতল হয়, কিন্তু সে গাত্রবস্ত 

রাখিতে চাহে না; আক্ষেপিক পেশীআনর্ভন, হস্তাঙ্থুলি নিচয়ের ফাক 

হইয়া যাওয়া, চক্ষুর কোটরপ্রবেশ এবং মুখাকৃতির বসা ও সঞ্কুচিতভাব 

প্রভৃতি এ রোগে ন্নিক্েকেলিলল্ল্ প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়! গণ্য । 

জ্লীভু্নন্নেক্তিজল্্রোগ- জকল্্রাক্ুল্ল শোশিভজ্বা্ 
ল্রা উউজেল্লরাইন্ন ভিহল্ল্রেভ্ত 5 শ্বেভঞ্দল্র বা 
আল্লা £-জরায়ূর শোণিতআ্াবের ওষধনিচয়মধ্যে স্নিক্কেভিন 

্রঞু্মেটাসম শ্রেষ্ঠতম বলিয়। বিবেচিত। ইহার বেদনাহীন, কৃষ্ণব্ণ, 

/ ৬ 



সিকেলি কণুয়েটাম্। ৩৭৫ 

তরল রক্তের মৃদু (93516) ,স্রাব শরীর চালনায় বন্ধিত হয়; কিন্ত 

রোগিণী পুর্ববক থিতরূপ সম্কুচিতত্বক ও শীর্ণকায় হইলে এবং সহজে শীতল 
হইয়া যাইলে ও ত্বকে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকিলে ইহার অধিকতর 
উপযোগিষ। দুষ্ট হইয়। থাকে । 

উপরিউক্ত শরীরাকৃতি এবং ধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রজাধিক্য 
ও জরায়ুন্রংশরোগ থাকিলে যদি কটাসে, ছূর্গন্ধ এবং রক্তস্তাবযুক্ত 

০শ্রত্ীদল্ জন্মে তাহাতে স্নিক্কেভিন উপকারী । 

আর্সেনিক _ছুর্বল এবং বুদ্ধ! স্ত্রীলোকদিগের দর্বলতাজনক 

পুরাতন শ্বেত প্রদর রোগের শ্াব উগ্র, হাজাকর এবং পীতবর্ণ থাকিলে 

আর্েন্বিক্ উপযোগী | কর্কট বা ক্যানসার প্রভৃতি রোগ জন্য 

বলাপহারক শ্বেতপ্রদর | 

ভিক্টেসীস-হইহা লুকরিয়া রোগের হানিমানব্যবজত অন্যতম 
'উষধ। ইহার আঠা ও শ্্্রেম্সাযুক্ত শ্রাব স্ত্রীঅঙ্গে বেদনাধুক্ত ক্ষত এবং 

মলদ্বারে চুলকনা উৎপন্ন করে। 

গক্ভান্বভালল ও৩ শ্রসবাভ্ত্িকি বিকাল গরশুস্ীভি 

বা মিস্ক্যা্রেভক 5 সন ০দিম্া বা বেজ হ 

আন্ত ভল্লাক্ুকুল্্ম লা ভিত ল্যান /-ক্ষীণ 
এবং রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার প্রথমাংশে গঞণ্ডত্রান্বেল্র 

শস্পভ্রু্ম হইলেন নিক্ষেক্িন দ্বারা উপকার পাওয়। যাইতে 

পারে। জরাধুপেশীর অত্যধিক বুদ্ধিজন্ত গর্ভের শেষাবস্থায় গর্ভপাতের 

সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা তাহার বাধ! জন্মাইতে সক্ষম । শীপ্র শীঘ্র প্রসব 

বেদনার আক্রমণ, গ্রভৃত পরিমাণ কাল ও তরল রক্তআাব, রোগিণীর* 

ফেকাসে ও বসিয়। যাওয়। মুখশ্রী, অঙ্গসীমায় চনচনি ও কীটবিচরণবৎ 

অনুভূতি এবং বাঁধুর আকাক্ষা প্রভৃতি এ স্থলে সিক্কেল্লিল্র প্রদর্শক । 



৩৭৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বজ্ঞান। 

তর্ববল, রক্তহীন ও রোগীর স্ত্রীলোক্দিগের অতি হ্ষীঞ। শ্র-নম্ব- 

০লদতম্নাম্পণভিঠঞ ভঞ্খলা ভাহাল্র ভভ্ভালে ও্রস্েন্র 

লাপ্রা ভকল্গিয়িলেন নিনক্কেভিন প্রসবের সাহাযা করিয়া থাকে । 
ইহাদিগের জরায়ু অত্যন্ত শিথিল, থসথসে ও শ্নৈম্মিক বিল্লিবং পাতলা 
প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেক বেদনাকালে মুচ্ছগর ভাব ও নাড়ীর 
ছূর্বলত। বা লোপ ঘটে। 

জরায়ুর আউয়ার গ্লাস্ কণ্ট্নাকৃশন (10100121755 00110801101), 

ডামরিক সংকোচন) বশতঃ জরায়ু-কুস্থম নির্গমনের বাধা জন্মিলে 

সংকোচন প্রকৃতিস্থ করিরা স্নিক্ষেভিন ফুলনিগ্ীমনের সাভাযা করে। 

রত্না লা ভিস্তেলজক 4 রোগজীণ, বর্ণ এবং সংগুচিত- 
ত্বক বিশিষ্ট স্ত্রানোকদিগের জরাঘু অথবা যে কোন শরীরগহ্বর হইতে 

কৃঝঃবর্ণ, পাতলা ও দুগন্ধ শোণিতের মুদু আ্রাব হইলে স্নিক্কষেভিন তাহার 

ওষধ। উহাদিগের অঙ্গ চন্ চন্ করে, তাশাতে কীটব্চিরণবৎ অগ্তভূতি 
থাকে এবং গান্র শীতল থাকিলেও ইভারা গাত্রাবরণ মোচন করিতে 

চাতে। ক্র্বর্ণ, পতল! শোণিত অনবরত চুয়াইয়া পড়ে। 

ল্রক্তুহ্রীন্মভা লা এন্িসিক্সা £-স্নিন্কেনিলজ্র পুরাতন 
বিষক্রিয়ায় ক্রমবদ্ধিষুণ রক্তহীনতা জন্মে। ইহার বিশেষ প্রকারের 

রোগজীর্ণ অবস্থায় রক্তহীনতা, পাওুরতা এবং শরীরে সাবার সায় বর্ণ 
ষ্ট হয়। স্নিক্ষেলিলল্র রক্তকণিকাঁর অবস্থা নিৎন্ধন বিশ্লিষ্ট ও গলিত 

রোগীর রক্তহীনতায় শরীরাংশবিশেবের মৃত্যু বা গ্যাহডি। হইতে 

পারে এবং সম্পূর্ণ শারীরিক জীবনীশক্তি হ্থাসপ্রাপ্ত হয়। 

লক লা আলাল £-লনিক্েলিল্র জবালাযুক্ত ক্ষত 
*শৈত্যে এবং আর্সেজ্র তাপে উপশমিত হয়। 



লেকচার ৭৬ (15০0 সভা, ) 

বার্বেরিডেসি শ্রেণীর ওষধ। 

১। বার্বোরস্। ২। কলফাইলাম। 

৩। পডফাইলাম। 

১ | বাবেরিস ভল্প[রিস (135:02115 ৬0108115) 

হ্বহ্দ 1 বাবেরিস্ যাহার কাধা প্রতিষেধক--একন। বার্ধেরিসের 

কাধ্যগ্রতযেপক-কান্ষর। 

ভভ্লম্পীা শপ /-৩লো, আর্স, ব্রায়, ক্যাপ্সি, চেলিড, 

সিমিসি, পিঙ্ক, ক্রিগ্যাট, ডাইয়স্ক, আইক্স্, নাক্স ভ, পাল্দ্, পড়, 

সিলিক, জিন্ক | 

সলাপ্রালণ। ভরি 1-বাবৌরস্ গ্রন্থিল সারুমণ্ডলে ক্রিয়! প্রকাশ 

করে। এই ক্রিরার সান্ষাৎ ফলস্বরূপ কৈশিক শিরামণ্ডণী শোণিতপুণ 
হইলে কিডনি বা বুক্ধক ও মুত্রস্থলী, পরে বর্কুৎ এবং অবশেষে ইহাদিগের 

ও অগ্ঠাগ শরারাংশের শ্রেম্মিক ঝিল্লি এবং পেশীমণ্ডলী বিশেষরূপে আক্রান্ত 

হওয়ায় নিম়ণিধিত রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয়। কিডনিপ্রদেশে বেদনার 

উৎপত্তি ইহার অতি সুম্প্ত লক্ষণ ;) ইহ। পিত্বক্রাবের বুদ্ধি করে। 

লক্ষণ | 

চল্সু 4--চক্ষুতে জ্বালাধুক্ত বেদনা, রক্তিমা এবং শুষফতা; চক্ষু 

কামড়াইয়া উঠে। 

উদর 1-_পিত্বকোষস্থানে ভয়ঙ্কর খোৌচানি এবং চাপযুক্ত 
বেদনা । উদরের বাম পার্থে খোচানি বেদনা হইলে প্রায়শঃ 
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কটিদেশ, অথবা কুচকি, যকত, গ্রীহা কিম্বা আমাশয় পর্যন্ত, বিস্তৃত 

হয়। গতীর দেশে খোঁচানি অথবা ছিন্নবং বেদনা হইলে মেরুদণ্ডের 
নিকটস্থ কটির অস্থি অথবা ইলিয়াম হইতে তির্্যকভাবে অভ্যন্তরাভি- 
মুখে তৃকাস্থি বা সেক্রাম্ পর্যন্ত যায়। বাম কটিদেশে স্থচিবেধবৎ বেদন। 

হইলে কটি বাহিয়া যাইয়। অধাভিমুখে ভীরবেগে বহিদ্দিকে স্রমুত্রনলী- 

পার্থ যায়। 

লন ও মলদ্বার ঃ-ছাগলের নাদির অনুভূতি কঠিন ও অত্যন্প 
বিষ্ট।। জলবৎ উদরাময়। মলদ্বারের চতুষ্পার্বস্থ স্থানে ক্ষত থাকার 
হ্যায় প্রচণ্ড জালাধুক্ত বেদনা । অর্শ থাঁকিলে মলত্যাগের পূর্বে, সময়ে 

ও পরে জালাধুক্ত বেদনা । 

সুজমভুভ্র 1+অগ্তর কিডনিতে খোচা ও খননের অন্ৃভূতি এবং 

ছিন্ন করার হ্টায় অথবা দপদপানি বেদনা । মূত্রস্থলীতে জালাকর 
বেদনা । কিডনি হইতে মৃত্স্থলী ও মুত্রপথ (91600) ) পর্যাস্ত 

প্রচণ্ড খোচানি ও কর্তনবৎ বেদন!। মুঞ্রতাযাগকালে ও পরে মুত্রপথে 

কর্তনব বেদনা এবং জালা । মুত্রত্যাগান্তে কিঞ্চিৎ মুত্র থাকিয়! 

যাওয়ার অনুভূতি ।  স্ত্রীমুত্রপথের স্থচিবেধবৎ বেদনা মৃত্রস্থলীতে 

আরম্ভ । মূত্রত্যাগ করিতে কোমর ও হিপসন্ধিস্থানে বেদনা । ফেকাসে 

ও হরিদ্রাবর্ণ মুত্রে ঈষৎ স্বচ্ছ জিউলির আঠার স্টার তলানি, তলানি- 
হীন অথবা ঘোলা, স্তরে স্তরে সংলগ্ন, কর্দমবৎ, প্রচুর, শ্রেম্মাময় 

তলানিফুক্ত মূত্র, অথবা মূত্রে সাঁদাটে ধূপর এবং কিছুকাল পরে ঈষৎ 
লাল ময়দার শ্ঠায় তলানি। মূত্র উজ্জল হরিদ্রাবর্ণঃ রক্তের স্ঠায় লোহিত 

এবং প্রচুর শ্রেম্মাময় তলা নিধুক্ত মুত্র । 

্রীভ্কল্মন্নের্তিুল্স +-যোনিতে জালা এবং টাটানি বেদনা ও 
তাহা স্পর্শে বেদনাধুক্ত । অত্যল্প খতুন্রাবে বেদনা থাকে এবং তাহা 

শ্লেম্স। অথবা! রক্তসংযুক্ত হয়। 
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গুলী 1-_-অধঃ পৃষ্ঠে দৃষ্টবৎ রেদনা, কাঠিন্ত এবং খঞ্জত| জন্মে; রোগী 

আসন হইতে কষ্টে উখিত হয়। উপবেশন অথবা! শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার 

বৃদ্ধি। 

ভভঙ্ক 1- দক্ষিণ স্বন্ধের বাতজ, অবশকর বেদনাকালে বাম অক্ষিতে 

স্থচিবেধবৎ বেদনা । নিয়াঙ্গে ছিন্ন ও স্ুচিবেধবৎ অথবা দপদপানি কিন্থা 

স্ষ্টবৎ বেদন! | 

চিকিৎসা । 

লক্কশুব্রোল--স্সিশ্প্পিল। 1-দক্ষিণ পার্থের উপপশুকার 

কিনার। হইতে বিশেষ প্রকারের বিদ্ধ করার স্তায় বেদনা তীরবেগে উদর- 

মধ্যে যাইলে পিভ্তশিলা বা গলষ্টোনরোগে ্বান্েল্তিস্দ্ উপযোগী। 

রোগসহ পুর্বকথিত কিডলি ও মুত্রপথের বেদনা এবং মুত্রত্যাগে 

জালা ও মুত্রের তলানি প্রভৃতি থাক ল্রার্বেল্রিস্েল্র নিশ্য়াত্মক 

প্রদদশক। 

ভগম্কল্র ব্রা ফিউললা ইন্ন এলেনা পুনঃ পুনঃ অথবা 
অশিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছাসহ মলত্যাগে মলদ্বার চতুষ্পার্খে ক্ষত থাকার 
স্তায় প্রচণ্ড জালা হইলে ভগন্দর রোগে লার্বেত্রিস্ন্ দ্বারা 
উপকার হইতে পারে। 

স্ব্রনভ্ররল্লোগ- ম্মুভ্রন্েন্ছু ও ম্ুভ্রম্পিলা অজঙ্খনা 

ইউভল্লিম্মানিি ৫গ্রাত্ভিল ও ভ্টান্ন 4 মুত্রধন্ত্রক্ষণ ব্যতীত অন্য 
কোন যন্ত্রের রোগে বার্বেক্রিসেল্র প্রয়োগ অতীব বিরল বলিয়াই 

অনুমিত হয়। ফলতঃ অন্ত কোন রোগেও উপসগরূপে মৃত্রযন্- 

রোগলক্ষণের বর্তমানতাই প্রায় স্থলেই ল্রাঁতন্বল্রিসেন্্র নিশ্য়াজ্মক 
প্রদর্শক বলিয়!. বিবেচিত হুইয়৷ থাকে । ইহার উপরিউক্ত মৃত্রযস্্ররোগে 

পৃষ্ঠে এবং কিডনির গভীরদেশে স্পষ্ট কনকনানি ও কঠিন ছিন্নবৎ 
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বেদনা হইলে পৃষ্ঠ এবং মুত্রনালী বা. যুরেটার বাহিয়! নিষ্নাভিমুখে 

মু্স্থলীতে যায় এবং মুত্রস্থলীতেই আবদ্ধ না থাকিয়া তথা 

হইতে কর্তনবৎ বেদনা বিস্তৃত হইয়া মুত্রপথ বা ঘুরিথাতে উপস্থিত 

হয়। পৃন্ভ হইতে মৃত্রনলীধাহিত বেদনা অতি গ্রচণ্ড হইয়া থাকে এব: 

রোগী নত হইলে ও শয়ন অথবা উপবেশন করিলে তাহার বৃদ্ধি এবং 

দরণ্তীয়মান হইলে উপশম হয়। বেদন। প্রযুক্ত মূত্রস্থলীতে মৃত্রবেগ হওয়ায় 

রোগী অনবরত মুত্ত্যাগ করে, কিন্তু তথাপি ুত্রস্থণ' সম্পূণ খাণি বোধ তয় 

না। মুত্তস্থণী কনকন করে। মূত্র ঈষৎ লোহিতবর্ণ থাকে এখং তাহাতে 

শ্লেম্স। শ্লৈম্মিক ঝিল্লির উপত্বক বা এপিথলিয়ান এখং লিথেট সন্টের ঈবৎ 

লাল তলানি পড়ে । স্পযাব্ক্রা জ্যংভ্ভাল্ল মুত্র অপেক্ষা ইহার মূত্র অধিক- 

তর ক্রেদযুক্ত। ম্ুক্রভ্য।পন্কীলেন হিস্ক্কিভীদে্স্পে 

তবলা ভত্ওজাও লার্বেত্রিসেল একটি বিশেষ জক্ষণ। 

কুল্াচল্ ল্ক্যাক্ীউল্ল কতিপয় লক্ষণ, বিশেষতঃ কিডবন প্রদেশ ভইন্ত 

বিস্তৃত ছিননবৎ বেদনা, বারস্বার মূত্রবেগ, মুত্রে যুরিক এসিডের তলানি 

এবং কুষ্চবণ মূত্র প্রভৃতি বার্রেল্্িস-লক্ষণসহ তুণনীয়। 

জননেক্সিয়রোগের ও মূত্রযন্থরোগের অনেক বধের লক্ষণ পরস্পর 

অতীব ঘাঁনন্ভ সাদৃশ্ত 'প্রক'শ করায় অতি যত্র পুর্ধক তাহাদগের প্রতেদ 

নিরূপণ করা আবশ্তক। ন্রান্বেল্লিসেন্স পৃষ্ঠব্দনা থেন 

অন্যান্ত উষধ অপেক্ষা অধিকতর এবং কিডনির গভীরতর দেশ 

আক্রমণ করে বণিয়া অনুমিত হয়। যাপ্রিক নিজ্জীবতা বা “এটনি” ইহার 

রোগের কারণ। 
লাথমিয়। ব। মুত্ররেণুরোগ ([10)257)19)1--অনেকানেক 

মুত্ররেপু রোগগ্রস্ত রোগীর মুত্রাক্কতি লাব্রেক্রিসেল্র মূত্রতুল্য 

হইলেও পূর্ববণিত কর্তন এবং ছিন্নবৎ ও বিশেষতাযুক্ত পৃষ্ঠবেদন। বর্তমান ন। 

থাকিলে ইহা কদাচিৎ প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে । এই বেদন! কিডনি প্রদেশে 
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জন্মে এবং তথ হইতে মুত্রনলী বাহিয়া মূত্রস্থলী অথব! বস্তিকোটর এবং 

ভিপসন্ধিতে বিস্তৃত হয়। ইহাতে মূত্র তপ্ত এবং কৃষ্ণবণ অথবা উজ্জ্বল 

পাত কিম্ব। শোণিতের বর্ণবিশিষ্ট থাকে এবং তাহাতে শুত্র, ঈষৎ ধুসর- 
বর্ণ, অথবা উজ্জল লোহিত ময়দার হ্যায় তলানি, কিস্বা লোহিতবর্ণ রেণু 

বা ঈষৎ পীত-লোহিত দানা পড়ে । 

০সক্রিউন্াউভিস্ন লা অন্ড্রনেননিভিন ওদলাত্ ও 
_অন্জ্রর্পীদলহ লা এপ্টাল্লাইডিস্্ 5 জ্ললাক্সুপ্রদ্ান্ড না 
৫সক্রোইটিস্ন্ ৯» রক শ্রচকল 4ভ্ডিভিউ্যাভিলিস্েল্ আদি 
ও বিশেষ ক্রিয়। হাৎপিও প্রঙ্তি শোণিতসঞ্চালক যন্মগুলে হওয়ায় তৎ- 

কণস্বরপ অথবা তৎসংস্থষ্ট কতিপয় রোগে ভিডভিকউ্যাভ্লিস্ন্ প্রযুক্ত 
হইয়া উপকার করিয়! থাকে । লার্বেজ্িস্লেলও মৌণিক আক্রমণ 

কিডনি এবং মত্রস্থলীতে হওয়ায় ইহা তৎসংস্থষ্ট উপরি উক্ত রোগনিচয় 

আরোগা করিতে সক্ষম । হৃৎপিণ্ড গ্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্ররোগের 

বিশেষ লক্ষণ যেরূপ ভ্ডভিজট্যান্িস্ চিকিৎসা রোগের প্রদর্শক, 

-াতবেক্রিস্্ চিকিৎসা রোগে তন্রপ মূত্রযন্বের ধিশেষ লক্ষণ প্রদর্শক 

হইয়া থাকে । 

০্ক্রাটিকক বলা উইল্ল্স্ /-লার্নেক্িসেক্ল ক্রিয়ায় 
্ফোটকে ত্বরিত পুয় উৎপন্ন হওয়ায় তাহ! সত্বর আরোগ্য হয়। ইহাতে 
ক্ষোটকের পুনরাবর্তৃন হয় না। 

সাল্স্রাল্র 1 ইহা গগুমালাদোষবুস্ত রোগীর ক্ফোটকের ওষধ। 

ক্রাইটল্লযাক্ক্ী__ক্ষোটকের অমোঘ ওষধ বলিয়া গ্রশংসিত। 

লাইক ত্পৌোড্ডিজ্াহম-ডাং আইভ্যানসের মতে ৫5 
জািক্কা। ও লাইক্কা ক্ফোটকের প্রধান ওষধ। 
এল ণস্িম্লা্ম-ডাং ক্লার্কের মতে ইহা ধারাবাহিক স্ফোটক 

উৎপত্তি নিবারণের ওষধ। 



৩৮২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান | 

২। কলফাইলাম খ্যালিকৃটইডিস। 
(০8910191100 [1)9110001999 )। 

শুলন্নীস ম্বঞ্্ /-এক্িয়া স্পাই, সিমিসি, পাল্স্, স্যাবাডি, 
সিকেলি। 

-াপ্রান্রপভ্রিজআা £_কলফাইলাম স্ত্রীজনেনক্ড্িয়ের পেশী-উপা- 
দানে, বিশষতঃ তাহার গতিদ স্নায়ুতে, এবং তদ্ধাতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী 

এবং সন্ধিতে ক্রয়! প্রকাশ করে । ইহা! স্ত্রীলোকদিগের রোগেই বিশেষ 

উপযোগী । 

লক্ষণ । 

ু্বীক্ু /_যৌবনকালীন তাণ্ডব রোগ। ক্ত্রীলোকদিগের, 

বিশেষতঃ রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থার খতুত্রাব- 
সম্বন্ধীয় অনিয়ম ঘটিলে গুল্সবাধু অথবা মুগীর স্ায় আক্ষেপ হয়। 
প্রসবের পর জরাধুর রক্তাধিক্য এবং পশ্চাৎপার্থে স্বলন বা বিট্রভার্সন 
নিবন্ধন শরীরনিমার্জের অর্ধাঙ্গ হইলে তাহাতে আংশিক অসাড়ত। 

জন্মে, এবং রোগীর শীর্ণতা, রক্তহীনতা ও জর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা, 
উৎপন্ন হয়। 

শ্রীভক্মন্েত্রক্র্স 1-বোধ হয় যেন জরায়ুতে রক্তাধিকা জন্মি- 
য়াছে, তগ্নিবন্ধন আমাশয়নিম্ন উদরপ্রদেশে পুর্ণতা এবং আততভাব 
থাকে । জরারু এবং আমাশয়ের নিম্ন প্রদেশের নানা অংশে আক্ষেপিক 
বেদন! হয়। জরারুর পশ্চাৎপার্ে স্খলন বা রিট্ন্ডার্সন হইলে খতুকালীন 
উদরশূল জন্মে। খতুত্রাবের রোধ হইলে জরাধুর আক্ষেপ অথবা নির্জাবতা 
জন্মে। ওল্সবাযুগ্রস্ত স্ত্রীলোকের বাধক বা রজ্ঃকচ্ছ, থাকিলে আক্ষেপ 
এবং যোনিতে উপক্ষত হয়। আশঙ্কিত গর্ভপাতে জরাধুতে মুদ, অনিয়মিত 
এবং আক্ষেপিক বেদনা জন্মে। অসম্পূর্ণ ও আক্ষেপিক প্রসববেদন। 



কলফাইলাম থ্যালিক্ট্রইডিন্। ' ৩৮৩ 

সর্ববদিকেই ছুটিয়া যায়, কিন্তু নিষ্াভিমুখীন চাপ হয় না। জরায়ুগ্রীবার 
আক্ষেগিক কাঠিন্যবশতঃ অসম্পূর্ণ প্রসববেদনায় সামান্তচিমটান প্রকৃতির 
বেদনা হয়। গর্ভশ্রাবের পরে অথবা স্তিকাবস্থায় মুদ্ধ শোণিতত্রাব 

হইতে খাকে। জরারুর নিজ্জীবতাবশতঃ প্রসবাস্তিক শ্রাব অধিক- 
কালস্থায়ী হয়। জরাঘুর সবিরাম সঙ্কোচন। দুর্বল ও প্রলম্থিত প্রসব 
বেদনার পর ভাদালির বাথা। গর্ভস্রাব অথবা প্রনবের পর জরায়ুর 

স্বাভাবিক পুর্বাবস্থ। হয় না । 

ভহ্্চ £-মণিবন্ধে এবং অঙ্গুলিসন্ধিতে কঠিন বেদনা । অঙ্গুলি- 
নিচয় অত্যন্ত অনম্য থাকে, তস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে অঙ্গুলিসন্ধিতে কর্তনবৎ 

বেদনা জন্মে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রদবাতি। বাহু এবং জজ্ঘায় অবিশ্রান্ত 

ভাবের চঞ্চল বেদনা, কতিপয় মুহূর্তে মাত্র কোন এক স্থানে স্থির 

থাকে । বাহু, জজ্ঘা, হস্ত এবং পদের সপ্ধিতে আকুষ্টবৎ বেদন!। 

চিকিৎসা । 

আমর স্থানান্তরে অগ্ঠান্ত উষধ উপলক্ষে ুললক্ষাইভ্লাল্মে্র 
রোগসম্বন্ধে বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছি । এস্থলে তাহার পুনরুক্তি 

না করিয়া তৎবিষয়ের অবশিষ্টাংশের উল্লেখ করিলাম । অন্তান্ত ওষধ 

সম্বন্ধেও আমরা অনেকাংশে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি এবং করিব । 

ব্রভকগব্রুচ্ছহ,» ্বাপ্রন্ লা ভিস্ম্মেজিজ্সা! 4-্ষলন- 

ক্কাউল্লামেেক্র আক্ষেপিক রজঃকচ্ছ, বা বাধকে ঠেলমার! প্রক্কৃতির 
বেদনা হয় । প্রপববেদনার প্রথমাবস্থার স্তায় ইহা জরায়ুর অবিশ্রাস্ত 

আক্ষেপ উৎপন্ন করে ; খতুর আবের পরিমাণ প্রায়শঃ ম্বাভাবিক থাকে । 

হ্ুভলহ্াইলাচ্মেক্ সবিরাম আক্ষেপিক বেদন! কুচকিতে, তন্নিকটস্থ 

স্থানে অথবা বক্ষে এবং সময়ে অঙ্গনিচয়ে যায়। উভয় খতুত্রাবের 

ব্যবধানকালে প্রদত্ত হইলে ইহা উপরিউক্ত আক্ষেপিক বেদনার 



৩৮৪, হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান্। 

উপকার করিয়া থাকে । রজ:কৃচ্ছ, নিবন্ধন গুল্সবায়ুরোগে শরীরের নানা- 

দিকে বেদন। তীরবেগে ছুটিয়া যায়। 

স্যাল্রিস্িআ চিউউক্রিস্েডিকা_ইহাও জরাষু-মআাক্ষেপের 
অন্যতম ওষধ। 

অন্ত৪ঞসত্ভীলন্ছাল্র িক্কান্ 4 গর্ভাবস্থায় কষ্টদায়ক ও 

বিরক্তিকর বেদনার উপশমে এবং জরায়ুর অসহিষ্ুতাব্যঞ্রক আক্ষেপাদদির 

দূরীকরণ দ্বার! কষ্টনিবারণে এবং ভাবী প্রসবের সৌকর্ধ্যার্থে স্পাল্স ও 

ম্নিহ্িস্িল্ল গ্তায় কুলক্রাউভলাসও আমাদিগের বিশেষ 

সাহায্যকারী ওষধ। সবিরাম বেদনা নিবারণে ইহা! উপযোগী । 

জরায়ুরোগের গ্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়৷ বশতঃ স্নাধুশূল যদি সবিরাম প্ররুতি ধারণ 
করে তাভাতে আমরা -ুললহ্কাই্নাম্্ হইতে উপকার প্রত্যাশ! 

করিতে পারি। ইহার তীক্ষ ও খল্লীবৎ বেদন৷ মৃত্রস্থলী, কুচকি এবং 

নি্নাঙ্গে উপস্থিত হয়। প্রসবের কিয়দিবস পুর্ব হইতে গর্ভিণী 

স্রলল্ল পেইন হালা সাক্লোউ ন্কিল্লা অলীক 
এ১নলবেদিম্নীআ অস্বস্তি ও অনিদ্রাদির ক্লেশ সহ নিম়্োদর হইতে 

নিক্াভিমুখে বেদনাঘুক্ত ঠেলমার! থাকিলে স্রুকনক্কাউই তাহাতে ফল প্রদ | 

ফলতঃ ফল্স্ পেইনের পক্ষে ইহা অমোঘ ফলপ্রদ ওঁধধ বলিয়াই 
ছ্রানিতে হইবে । 

ওসনবন্বেদিম্াা লা হলন্ক্র এবছ শ্রসবাভ্িক্ক 

০দক্নী5 ভ্ডাদ্কীভিলল ব্যণ। বা আক্ুুজাল্র ০শইন্স্ 
_বেদনার সবিরাম প্রকৃতিবশতঃ প্রসবের বিরক্তিকর এবং অস্বাভাবিক 

বিলম্ব _ুভলহ্কবইইভ্লীহ্ম সংশোধন করিয়া থাকে । ইহার বেদনা তীব্র 

ও খল্লীবৎ এবং মৃত্রস্থণী, কুঁচকি ও দেহের নিক্নসীমা আক্রমণ করে । বাত- 

প্রকৃতির অসহিষু স্ত্রীলোক বেদনায় নিতাস্তই অধৈর্য হইয়া উঠিলে 

এবং জরায়ুর অত্যধিক নিজ্জীবতা বশত্ঃ মোটেই প্রসববেগ ন! 



পডফাইলাম পেণ্টেটাম । ৩৮৫ 

হইলে ইহ! উপযোগী । ইহার আক্ষেপিক বেদন! শীষ্ব শীস্ত স্থানপরি বর্তন 
করে এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে । 

৩। পডফাইলাম পেণ্টেটাম (59901751877 [১5169151) 

ভস্পচ্জ্স 1-_ আমাশয় প্রদেশের ছূর্বলতা ব্যতীত সকল লক্ষণেরই 

শেষ রজনী ২ট! হইতে ৪ট। পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। ্উস্পম্পন্ম 4 সন্ধ্যাকালে। 

. সম্ক্ছ £- পডফাইলাম যাহার কাধ্যপ্রতিষেধক-_মার্ক । পড়- 

ফাইলামের কাধ্য প্রতিষেধক- ল্যার্টীক এসি, নাক্স ভ। স্পট বা লবণ 

ইহার কার্যা বৃদ্ধি করে। 

সা-্বাল্র্প ভিলা 1--যকৃৎ এবং পরিপাকযন্ত্রই পডফাইলামের 

বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। শ্রৈম্মিকঝিল্লিতে, বিশেষতঃ ভুগ্ডিনাম এবং 

সরলান্ত্রের শ্রম্সিকঝিল্লিতে এবং গ্রস্থিল উপাদানেই ইহ বিশেষ ক্রি! 

প্রকাশ করে। ইহ! দ্বারা উপরি উক্ত শরীরোপাদানের উত্তেজনা, 

আবাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এই উত্তেজনা ও প্রদাহের শেষ- 

ফলস্বরূপ আক্রান্ত টিসুতে পুয় এবং ক্ষত পর্যান্তও জন্মিতে পারে । ইহার 

ক্রিয়ায় শরীরবহিস্থ,শিরার পূর্ণতা জন্মে, শিশু দূর্বল ও কোমলশরীর 

হয় এবং শরীর-বাহ্ৃদ্বাররক্ষক সংকোঁচক পেশী শিথিল হইয়া যায়। পৈত্তিক 

ধাতুর, বিশেষতঃ পারদ সেবন প্রযুক্ত পিতৃবিকারগ্রন্তধাতুর ব্যক্তিদিগের 
পক্ষে ইহা উপযোগী । 

লক্ষণ । 

ল্লীক্মু £_-শরীরের সম্পূর্ণ বাম পার্খের ঈবৎ অবশভাব। ঝ|কিযুক্ত 
বেদনার হঠাৎ আক্রমণ । দক্ষিণ অংশফলকাস্থির অভ্যন্তরদেশে বেদনা । 

প্রাতঃকালে উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্তী প্রদেশে বেদন]। 
স্ুহ্খগ্গজজ্বল্প ৫-রজনীতে, বিশেষতঃ দস্তোদ্গমকালে দস্তঘর্ষণ 

মুখ হইতে দুর্গন্ধের নির্গমন । শুত্রলেপযুক্ত জিহ্বা! এবং বিশ্বাদ মুখ । মুখে 
২৫ 
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আনেক আটা শ্রেন্স। থাকে। তিক্ত. ও অক্প আম্বাদ। শুভ্র ও সিক্ত 

জিহ্বার পার্খে দন্তের ছাপ। পীতবর্ণ জিহ্ব। | 

শদল্র £- দক্ষিণ কুক্ষিতে পুর্ণতাসহ টাটানি ও বেদনা । ৩ট! 

রজনীর সময় উদরের আড়াআড়িভাবে স্থিত কোলনান্ত্রাভ্যন্তরে (181)5- 

৬০75৩ ০০1১1) ) গড় গড় শব্দ ও বেদনা, পরে উদরাময়। উদরের 

খল্লীবৎ বেদনায় উদরপেশীর আকুষ্টতা । উদর গরম বোধ করার সহিত 

মলত্যাগেচ্ছ! | 

হমজ্ন ও লাদ্বান্ £-মলত্যাগান্তে উদর শৃন্ত বোধ তওয়ায় 

মচ্ছাণ ভাব। গ্রতাষকালের সবুজ অক্গুণবিশিষ্ট বিষ্ঠার উদরানয়ে অত্যান্ত 
বায়ু থাকে, এবং অপরিমিত আহার ও পান নিবন্ধন উদরাময়। বিঠা 
স্বাভাৰক, কিন্ত দিবসে অনেকবার মলত্যাগ হওয়ায় শারীরিক দর্বণত৷ 

জন্মে। পর্যায়ক্রমে কোষ্টবদ্ধ ও উদরাময়। উদ্রাময় পৌনঃপুনিক, 

বেদনাহান, জলবৎ, প্রভূত পরিমাণ বেগে নির্গত, দুগন্ধবিশিষ্ট, ভরিদ্রার্্ণ 

এবং রণ ; বিভা ময়দার স্তায় তলানিধুক্ত ; সবুজ, অগ্রাক্ত ও জলবৎ) 

গীতবর্ণ ও অজীর্ণনণস'্যুক্ত ; শ্রেম্সামিশ্রিত এবং ছুর্গন্ধ ; শোণিতরেখাযুক্ত 

ও কুন্থনযুক্ত ; কেবল প্রাতঃকালে কাল রঙ্গের মলত্যাগের পুর্বে উদরে 

কামড়নি এবং উদরশুল ও ততৎকালে মলদ্বারে তাপ ও বেদনা । বিষ্টা 

কর্দমবর্ণ এবং চ1 খড়ির স্তায়। অর্শ থাকিলে মণতাগ করিতে অথবা 

সামান্ত শরীরচালনায় হালিশের নির্গমন । মলত্যাগের পরে অথবা হাচি, 

এবং মান্দিক উত্তেজনা প্রভৃতি প্রযুক্ত হঠাৎ শরীরচাঁলনায়ও সরলান্বের 

স্থলন হইলে কথন কখন তাহা রক্তপূর্ণ ও স্ফীত হওয়ায় কতিপয় দিবস 
তদ্দবস্থাতেহ থাকে । 

স্ুহজুজ্র 4 অসাড়ে মুত্রত্যাগ, পুনঃ পুনঃ রজনীমৃত্রত্রাব। মৃত্রাঘাত। 

জ্রীভ্ক্মন্নেত্িক্রল্স /- অগাধারগ্রদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অও্ডা- 

ধার প্রদেশে বেদনা, তাহার সহিত জরাযুও বেদনাযুক্ত। কথন কখন 
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বোধ যেন মলত্যাগকালে জননেক্িয় বাহির হইয়া আমিবে। কনকনানি 

ও ঠেলমার1 বেদনা হইলে জরাযুত্রংশ সংঘটিত হয়। ঘন এবং স্বচ্ছ 

আনযুক্ত শ্বেতপ্রদর। 

চিকিৎসা । 

চতক্ড্ডোদ্ান্বকাললীল €ল্ালপ ৫ স্থলবিশেষে দন্তেদগমবিকার 
"চিকিৎসায় স্ভ্ডক্কাইইভলাম্ম বিশেষ ফলপ্রদ উষধমধ্যে গণ্য। মন্তিফে 

ইহার কোন কার্য না থাকিলেও দন্তোদগমের অথবা উদরের কিন্বা 

উভয়েরই বিকারের অহিভ সহান্ুভৃতিপ্রনুক্ত নিদ্রিতাবস্থায় বিলাপবৎ 

দ্বরে কেকানি এবং আব্দারের স্বরে নুছু ক্রন্দন প্রড়তি মন্তিষ্ষীয় উত্তে- 

জনার ণক্ষণ সভ্ভজ্কাউ্না্ প্রদর্শন করে। বিশেষ প্রকৃতির 

উদরাময় ইহার অগতম প্রদশক ১ রোগী দস্ত কিড়িমিড়ি করে এবং 

পশ্চাদ্দিকে নিক্ষিগু মস্তক লুগ্ঠিত হইতে থাকে । উপরি উক্ত প্রতিক্ষিগু- 

ক্রিয়া বশতঃ ম্তিক্ষের উত্তেজনার ফণস্বরূপ স্নর্জ্রভ্ীল। ভআনক্ষেস্প বা 
_ুলবৃক্ভাতল্স্পন্য এবং ক্রেদযুক্ত ও চিত্রবিচির উদরাময়ে স্পভ্ভক্রাইই- 
কলাম কুল্লূটি সহ তুলনীয় হয়। 

হন্শ-লীগ 4-বকৃৎরোগচিকিৎপায় লভ্ভস্কাউইললাস্ম্ অন্ত- 
তম মহৌষধ। ইহার ক্রিয়ায় প্রথমতঃ যক্ৎ উত্তেজিত হইলে প্রভৃত 
পিত্বক্নাব হয় এখং শেষাবস্থায় প্রতিক্রিয়াবশতঃ যক্কতের জড়ত্ব এবং 

তদানুসঙ্গিক হ্টাবালক্ষণ জন্মে। উপরি উক্ত গৌণক্রিয়ানিবন্ধন 

ক্রিয়াবসাদ অথব| পুরাতন রক্তাধিক্যবিশিষ্ট, বিবুদ্ধ যরৃৎ ও উদরাময়- 

রোগে স্ভক্কাইললীস্ উপযোগী । স্ফীত, ম্পে বেদনাধুক্ত 

যকৎ, পীতবর্ণ মুখমণ্ডল ও চক্ষু এবং বিশ্বাদ সুখ ইহার প্রকৃষ্ট লক্ষণ 

বলিয়া বিবেচিত। জিহ্ব! শুভ্র অথবা পীতবর্ণ লেপধুক্ত থাকে এবং 

পিত্ত জমাট বীধায় পিত্বশিল! উৎপন্ন হইতে পারে । উদরাময় হয় কিন্ত 
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কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিষ্ঠা কর্দমবর্ণ থাকে । অনেক বিষয়ে 

আনু লিলা সহ ইহার সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য ইহ! 

প্উদ্ভিদ্পারদ বা ভেজিটেবল মার্কারি” নামে অভিহিত হ্ইয়াছে। 
ইহাতে "াক্কাল্লি5 আন্ত ঠাস লাস এবং 
আর্সেনিক্কেন্ত্র শ্তায় জিহবাপার্্ে দস্তের ছাপ লাগে। ইহার রোগী 

হস্ত বারা অনবরত যরুদ্দেশ ঘর্ষণ করে। ফলতঃ পোর্টালশির। সংস্ষ্ট 

উদরধন্ত্রমগুলের ও শিরার জড়ত্বনিবন্ধন রোগনিচয়ে সভ্ডক্রাইল্লাম্্ 

প্রদশিত হয়। ইহার লক্ষণমধ্যে কোষ্ঠবন্ধ, কর্দিমবর্ণ বিষ্টা, গ্রাবা এবং 

আলম্ত প্রধান বলিয়া গণ্য । 

শদল্লীস্ম্ +-স্পভক্রাইলাম্ প্রাত্যাষিক উদরাময়ের 
অন্তম উৎকৃষ্ট ওষধ। ইহার জলবৎ, পীতবর্ণ, প্রচুর এবং বেদনাহীন 

উদরাময় রজনী ১০ট1 হুহত্তে শ্রীতগন্কাল ৬ট্ী সম্যক 
সময়ের মধ্যে যেকোন সময়ে রোগের সহিত হড়, হড় করিয়! নিগগত হয় 

এবং দিবসের অবশিষ্টাংশ রোগী স্বাভাবিক মণত্যাগ করে । আহারাস্তেই 

মলত্যাগ হওয়ায় ইহ! চ্নিহকন্মা এবং ক্রুললস্নিন্হ দহ তুলনীক্ষ ; 

এবং উদ্রশূল থাঁকিলে তাহা তাপে ও দম্মুথে বক্র হুইলে উপশম 
হওয়াতেও ইহ কু্লম্নিল্ছেক্ সমকক্ষত। প্রকাশ করে। উদরা- 

ময়ের ফলম্বরূপ উদর ও সরলান্ত্রের, বিশেষতঃ ্নল্ল্রল্াান্রেেল্র হর 

নভ্ভাল্ জসন্লুক্ভত্ভি ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। হান্লিম্প 
ল্রাহিল্ত্র বা 9৪দকভ্রথম্ণ হওয়ায় ইহা! ইজৌসিজআ। ক্কার্জ্র তক 

এবং হহস্নীম্েনিলসন সহ তুলনীয় হইলেও ইহাতে মলত্যাগের পূর্বে 
তাহার সংঘটন প্রভেদক রূপে বর্তমান থাকে । স্ভস্কাইললাম্ 

এবং এল্লোক্র উদরাময় কখন কখন শিরঃশুলসহ পধ্যায়ক্রমে হয়। 

অনেক সময়ে উদরাময়ে অজীর্ণভুক্তবস্তর মলত্যাগ হওয়ায় ইহা তাহার 

সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধ লেক্ষন্নী এবং ৫ক্ষল্লাম্সে্ল অন্থকরণ করে। 
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শিশুদিগের উদরাময়ে স্মলম্পাজ্রেল্ল অক্বোছেস্ণে মস্সচকান্র 

ন্যাঁজ স্পদ্লীর্থ হ্বিভিজা সাও ইহার অন্যতম প্রদর্শক লক্ষণ 

মধ্যে পরিগণিত । 

স্িভক্রাউইল্নাম্ কৌন কোন ব্ষিয়ে, যেমন যকৃৎ বিকারে ও 
জিহ্বায় দত্তছাপের বর্তমানতায় মানু লিআমেন্্র সহিত তুলনীয় 

হইলেও শেবোক্তের স্লভ্যাঞ্পে কুলন্েল আিশস্িত্ি, 

| এবং প্রথমোক্তের ভদক্রামজেল্ল্র ওতে হব্চি্্ ভভ্ল- 

হুশ» ললউ্জ্লল ু্ঠান্স ভন্তিজ্রীভভ অথবা জঙ্গীর্ণ সলেল্ 
হলঙ্গে নিগসলল5 তলদি্পাহ্রীন্মত্ভা এবং স্মলভ্যাগাত্ত 
ব্্রলাত্ভ্ুল ুক্্রলত্ভ1 উভয়কে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে। 

2্ন্ডক্কাইভ্নীহ্ম শিশুউদরাময়ে বিশেষদূপে উপযোগী; কিন্ত 

তাহার অগ্কতর শ্রেষ্ঠ বধ ল্যাক্ছেন্লিস। ্বার্থন্বি্কা্ল ধাতু 
এবং শরীরের নির্দিষ্ট আকারাদি, ও স্ুস্ক্ষত্রিক্ক এঞ্রটিনিভড রোগে 

স্পভ্ডল্ভ্র স্তায় ত্বরিত তুর্বলতার অভাব ইহাদিগের প্রভেদ জ্ঞাপন করে। 

ল্ুনেনল্র। লা ওলা তডল1।--.কলের। মর্বাস্ ব1 সাংঘাতিক 
কলের! রোগে, বিশেষতঃ শিশুকলেরারোগে অনেক সময়ে আমরা স্জ্ড- 

ক্রাউভলনা্ম দ্বার বিশেষ উপকার পাই। ইহাতে বেদনাহীন 

জলবৎ মল বেগের সহিত হড় হড়, করিয়া নির্গত হয় এবং আহার্ধ্ে 

দ্বণা জন্মে । ইহাতে প্রত্যুষে অজীর্ণতুক্তস্তর ম্লত্যাগ হইতে পারে। 
শিশুকলেরার পতনাবস্থায় রোগীর ঘম্মসিক্ত দেহের পেশীর শিথিলতা এবং 

রোগের আনুষঙ্গিক মস্তিফলক্ষণে শিরঃলুষ্ঠনাদি হইতে পারে । 
সস ইউন্তি শ্ালুত্িনি_শেষ রজনী ২টা হইতে ৩টার মধ্যে 

জলবৎ, ঈষৎ ীতাভ সবুজ মলত্যাগ হয় এবং রোগী ভুক্তবস্ত ও অল্প 

পদার্থ বমন করে। মুখ হুইতে মলদ্বার পর্যস্ত জাল! ইহার অন্তর 

প্রদর্শক। 



৩৯০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

ইলেনেটেল্লিলাম্-_শিশুকলেরায় জলপাইর ন্যায় সবুজ রঙ্গের 
জলবৎ উদ্রাময় ত্বরিতবেগে নির্দত হয়। 

আ্রুউন্ন উি-_প্রচুর, পীতবর্ণ অথব| জলবৎ উদরাময় আহার 
অথব! পানে বদ্ধিত। 

ইস্পিক্াবমন ইহার সর্ধপ্রধান লক্ষণ । জলবৎ, ঈষৎ পীত 

উদ্রাময়ে উদরশূপ থাকে এবং বমন ও উদরাময় পর্যায়ক্রমে হয়। 

০ক্রাউলছ্ বা! কন্বভ্রিশেশন্ন ।-শিশুদিগের পূর্ববণিত 

যকৃদ্বিকারনিবন্ধন কোবদ্ধ রোগে ১২ ক্রমের স্পভ্ডক্কা্ভ্নাস্স 

উপকার করিয়াছে । কোষ্টবদ্ধ রোগে ইভা তভল্েউি এ ওওস্সি 

এবং জ্রাহ্ম সহ তুলনার উপঘৃক্ত । 

জ্বর-__পিতশ্লেম্সার্বর ব৷ বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার। 
জর রোগে সাধারণতঃ স্ভস্কাইইলালে্েক্র প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর 
হয় না। তবে স্বল্পবিরাম জরে পিস্ত লক্ষণের গ্রাধানাসহ উদরাময়াদি 

লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহাদ্বার উপকার প্রতাশ] করা ঘায়। শীতের 

পূর্বে পৃষ্টশূল ও তাপাবস্থায় ঘশ্ম এবং বন্ৃভাধিতাযক্ত প্রলাপের জরাস্তেও 

বিশ্বৃতি, গ্রচণ্ড শিরঃশুলসহ্ অতাধিক তৃষ্ণা এবং পা $রতা, পর্যযায়- 

ক্রমিক শিরঃশূল ও উদরাময়, পচাটে আস্বাদ, যরুৎতস্থানে পূর্ণতা ও 
_মোচড়ানি বেদনা! এবং পিতৃসংযুক্ত উদরাময় ইহার সাধারণ লক্গণ। 

আমি এইরূপ একটি রোগীকে পডফাইলাম দ্বার! অতি সহজে আরোগ্য 

কবিয়াছি। 



লেক্চার ৭৭ (1750 [্ঘা, ) 

ইরিডেসি জাতীয় ওষধ শ্রেণী । 

১। ক্রকাস। ২। আইরিস ভাদিকোলার। 
১ | ক্রকাস্ স্যাটিভাস (০০০০5 5801৮05 )। 

ভগ্পচ্ক্স 1 প্রাতঃকালে। শঞ্পম্শহ্ম 1 মুক্ত বাযুতে। 
স্লহ্ক_ক্রকাসের কার্ধ্য প্রতিষেধক--একন, বেল, ওপি। 

শ্ভলম্নীহআ শহ্বপ্র £-একন, বেল, ক্যান্কে কা, ইগ্সে, ইপিকা, 

নাকৃস্ ভ, ওপি, প্লার্ি, পাল্্, রাস্ কুটা, স্তাবাডি, সিপি, সাল্ফ, 

জিঙ্ক । 

সাবার ভ্রিসা | ক্রকাদ্ মস্তিফমেরুমজ্জের আাযুৎগুলের 
আক্রনণদ্বারা মস্তিষ্কে উত্তেজনা এবং রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে গুলস- 

বাধুলক্ষণণুক্ত উন্মদরোগ জন্মে । ইহার অন্ঠতর ক্রিয়ার জরাঘুতে শিরা- 

শোণিতাধিকা জন্মিলে যে শোণিতআাব হয় তাহার কুষ্ণচবণ এবং তত্ব 

জানোৎপন্নস্থ্র পূর্ণতা ও জমাট বাধার প্রকৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ 
বলিরা পরিগশিত। শরীরের বহু স্থান হইতে কান, আটা ও চাপ 

চাপ বক্ততাব হয়। 

] 

নন /--(কোলাক্সঙ্মানন মানসিক ভ্ভা ঃ রোগী ক্রোধান্ধ, 

তখনই অন্ুতাপগ্রন্ত ; অবসাদ এবং আনন্দ ; খিটখিটে এবং উতৎসাহ- 

পূর্ণ। শান্তিহীন, উৎকণ্ঠাপুর্ণ এবং ছুঃখিত। আমোদ এবং উল্লাসমহ 

উন্মত্ততা, গীত গাহিবার প্রবল ইচ্ছা, অপাধারণ হান্তপরিহাস, প্রত্যেক 



৩৯২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ব্যক্তিকেই চুম্বন করিতে চাহে । লিখিতে চেষ্টা করিলে ভাবের অভাব 
হয়। 

ন্লীক্সু £- অন্গৃভূতি জন্মে যেন কোন ভ্গীন্বভ্ স্পদ্লার্থ শশল্জী- 
হল নানাক্ছাত্নে লম্ক্র অ্রদ্লান্ ক্ষল্্রিভিজ্ছে 4 কঠিন 
শারীরিক পরিশ্রম করার স্ায় সন্ধ্যাকালে অত্যধিক বলক্ষয় এবং আলন্ত 

হইলে অত্যন্ত নিদ্রালুতাসহ বোধ যেন চক্ষুপত্র স্ফীত হইয়াছে; সাহিত্য 
সম্বন্ধীয় কার্ধ্যে লিপ্ত হইলে তাহার উপশম হয় । পেশীনিচয়ে বাকি ; এটৈক 

পেশীগুচ্ছে ঝাকি । 

চস্চ্রুচ।- চক্ষুপরি প্লেম্মার জাল থাকার ন্তায় বোধ হওয়ায় রোগী 
পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও মুছিতে বাধ্য । চক্ষুতারকার 

অত্যন্ত বিস্তৃতি। বোধ হয় যেন চক্ষুতে কামড়াঁনিকর ধৃম রহি- 

যাছে। পর্দা কতৃক চক্ষু আবৃত থাকার গ্তায় সচরাচর অপেক্ষা আলোক 

অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়। অনুভূতি জন্মে যেন চক্ষুতে অবিশ্রান্ত জল 

আসিতেছে । অনেক ক্রন্দন করিলে যেরূপ হয় চক্ষুতে তন্রপ অনুভূতি । 

অধিক পাঠের পর চক্ষুতে টাটানিযুক্ত জাল) তাহাতে ঘোর দৃষ্টি জন্মিলে 

পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে হয়। মধ্ো মধ্যে চক্ষুপুটদ্বয় পরস্পর 
দুর্ূপে চাপিত করার প্রবৃত্তি। উদ্ধ চক্ষপুটের আনর্তন। বেদন! 

চক্ষু হইতে মন্তকণশীর্ষে যায়। 

্রীভ্কলন্নেত্ত্রিল্স 1-_বেদনা এবং জননেন্দ্রিয়াভিমুখে চাপ হওয়ায় 
বোধ যেন খতুক্রাব হইবে। সামান্ত শরীরচালনাতেই জরাধু হইতে কাল, 

আটা ও তন্তযুক্ত রক্তচাপের শ্রাব। 

চিকিৎস! 

হ০জন্রাক্সু ল্রা হিভিল্রিস। 1 ভ্রক্াত্ন্ তাগুবরোগ- 
লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়। উৎপন্ন করে অথবা! ইহার গুল্সবায়ুতে উন্মাদবৎ 



ক্রোকাস্ স্তাটিভাস। ৩৯৩ 

মানসিক লক্ষণ ও তাগুববৎ শারীরিক চালন! যুগপৎ উপস্থিত হয় । 

রোগী তাওববৎ লক্ফপ্রদান ও নৃত্য করে এবং গুলসবাধু অথবা 

উন্মাদরোগগ্রস্ত রোগীর ন্তায় হাস্ত ও এ্ত্যেক ব্যক্তিকে চুম্বন করিতে 

ইচ্ছা করে; একৈকভাবে তাহার পেশী গুচ্ছনিচয়ের সংকোচন হয়। 

রোগিণী এক মুহূর্তে রাগত হয়, পর মুহূর্তেই তজ্জন্য অনুতাপ করে; 

অথবা! তাহার ক্রোধ, বাগ্ঝতা এবং হাস্ত পর্ষ্যায়ক্রমে হইতে থাকে । 

িল্লেণ্উ,লাল্র স্তায় ইহার €ল্লাঁগীতভিও সঙ্গীতেল্ 
ক্ষমা শ্রক্কাম হজ্জ £ কাহাকেও গান করিতে শুনিলে ইহার 

রোগীও অজ্ঞাতপারে তাহাতে যোগদান করে; কিন্ত মাকড়সা-বিষের 

(10518100012 ) গায় তাহাতে রোগের উপশম হয় না। লম্ফষ প্রদান 

করিবার ইচ্ছায় ভ্রু্কান্ন. ৫উত্্রেন্উ১৪লা5 ই ঢাসসন্নিআম্মত 
এগ্ালিল্কাসত নিন হাসনা এবং €ল্ক্রীন্ম হি 
সহ তুপনীয়। 

০পম্পী আনন লা মাক্,লান্র উইছিহ 4 
অন্ক্িঞ্ুউজআনন্ন চাচা) ভ্রল্কীসন দ্বারা আরোগ্য 
হইয়া থাকে ; কিন্তু ক্ুড্ডিন্ন তদপেক্ষাও অধিকতর নিশ্চয়াতআ্মক ওষধ। 

চক্ষুরোগ-_অস্ত্রচিকিৎসান্তর চক্ষুবিকার ।-_-ভ্রু।- 
তল কতিপয় চক্ষাবকারের বিষয় ইতিপুর্বেে বর্ণনা কর! হইয়াছে। 

চক্ষুতে অন্ত্রচিকিৎসান্তে যন্ত্রণাগ্রাদ ক্ষণ উপস্থিত হইলে যে সকল ওষধ 

দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রনুকাচ্ অন্ভতম । আমরা 

নিয়ে এ সকল ওষধের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, যথা £-- 

এক্ুন্ন তাহার প্রধান ওষধ) ললাটপার্থে প্রচণ্ড বেদনার 

অনুতাপাধিক যন্ত্রণায় রোগী অধীর হইলে ইছৌ); বেদনা চক্ষু 

হইতে তীরবেগে মস্তকে যাইলে ল্ল্রাস্্; মন্তকবেদনায় বমন হইলে 

ক্রাহ্স; ঝবাঁকির সহিত বেদনায় বমন ও বিবেচন হইলে ঞ্নেে- 



৩৯৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

বলাম; চক্ষুতে হাতুড়ির আধাতবৎ ও.বাঁকি লাগার স্তার বেদনা হইলে 

ক্রুক্কাস্ ; এবং ললাটপার্্বে হুলবেধবৎ বেদনায় শ্যভ্কা প্রযোজ্য 

হয়। ৫সম্লেগা। শোষণ ক্রিয়ার সাহাধাদ্বার অক্ষিমুকরের ভগ্নাবশেষ 

করিয়। থাকে এবং দুষ্ট পদার্থ শোণিতরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলে 

উউম্স্শিজাতেক্ প্রয়োগ হয়। 
ন্ভকগক্কচ্ছ,» লাক লা ডিস হেলিজ। 4 ক্স 

হর্শ5 ভন্ভস্ুত্তভু* লোপ চাস €শানিশুজ্বালজিম্পিউ 
লক্কক্কচ্ছ,ল্লোগে ভ্রুক্কীসি, প্রযুক্ত হয়। রোগিনর অন্বস্কুতি 

জন্মে যেন শদলল্লে জ্বীন স্পদলার্খ চছিলজ্ঞা হলভ্ডাউ- 

০শিত্ছে ৫ 

২। আই রস ভাদিকোলর (105 ৬ ০:১1০০1০: ) 

হ্দক্ 1--আইরিসের কার্য প্রতিবেধক-_নাক্স ভ। 

শল্নন্ীল্ শুহ্এ্র এলো, এটি ভ্রু, আর্স, ব্রায়ঃ কল্চি, 

আয়ডি, ইপিকা', মাক, পাল্স্, পড়, ফাইটন, ভেরেটু এ, স্থান, সাল্ফ। 

সাবার ভ্ল্না 1- গ্রন্থিম্ডণ এবং আমাশয়াস্বপথের শ্রম্মিক 

ঝিল্লিতে আইরিস ভামিকোলরের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের 

অস্বাভাবিক ক্রিয়োতেজনু'। ফলে তাহা- 
দিগে” গার বৃদ্ধি হই চতের 

ই শা ৷ 
গত 



আইরিস্ ভাঙ্গিকোণলর । ৩৯৫ 

লক্ষণ | 

হত /- সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বাদুতে অথবা! কাসিলে 

ল্লাটের দক্ষিণ পাশে মুছু দপ্দপানি অথবা তীরবেব৭ৎ বেদন। ও বিবমিষার 

বুদ্ধি, এবং পরিমিত শরীরচাণনায় তাহার ভাস ভয়। মুদ্ধব এবং ললাটের 

গুরুত্ববোধক শিরঃশলসহ চক্ষুর জড়তা ও ভ্রর উদ্ধাদেশে বেদনা থাকে । 

লগ্দাট এখং মুদ্ধার কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মস্তকোদ্ধভাঁগ খিচ্ছিন্ন 
হইবে । এপাটপার্থে, অধিকতররূপে তাহার দক্ষিণ পার্থ তীরবেধবৎ বেদনা, 

এই মন্তুকত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি । মস্তকত্ব গুপরি সপুর ফুসকুড়ি। 

জ।নাস্ণজ্ - ক্ষুধার অভাব । পুনঃ পুনঃ শৃশ্ত অথবা স্বাদহীন 
বাধুর উপ্গার | বিবিমিযা এবং অত্যন্ত অস্ত্র ও তরল পদার্থের বমন। 

শিশুদিগের কুক্ত বস্ত, পিভ্ত এবং গরপ্ধের বদন। আমাশয়স্থানে অত্যন্ত 
জাণাময় কষ্ট। 

শদকক 1 ন্ত্রে তীর কর্তন৭ৎ বেদনা | থাযুনিঃসরণে উদরবেদনার 
উপশম | উদকশূলের, উপশম জগ) রোগীর সন্মুখে ধক্র ২ইতে বাধা । 

হল ওও তলা 1- পাতলা এব, জনবৎ্ উদরাময় ) কোমল, 

পাতবণ উদরাময়ের উদর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না; কুস্থনে শোণিত 

এব আমের নিঃদরণ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মঞ্তাগ হইলে মন্দ্বার 

জাণা করে এবং কুন্থন দিতে ও নিয় দিকে ঠেল মারিতে প্রবৃত্তি হয়। 

মগভ্যাগান্তে অলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বদিয়া বোধ । শ্রাতঃকালে 

মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধ্যে কাট! ফুটিয়া আছে। 

মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারত্রংশ ঘটিয়াছে। কোষ্ঠবন্ধ । 

চিকিসা। 

শিরঃশুল বা হেডেক এবং অদ্ধশিরঃশুল, “আধকপালি? 

ব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া ।-_আমাশয়, যকৎ বা পিত্তের 



3৯৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান | 

নীম; চক্ষুতে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও.ঝাঁকি লাগার স্তায় বেদন! হইলে 
একী 7) এবং ললাটপার্থে হুগবেধবৎ বেদনায় শুুজ্কা প্রযোজ্য 

হয়। ৫স্ন্নেঙগা শোষণ ক্রিয়ার সাহাযাদ্বার! অক্ষিমুকুরের তগ্নাবশেষ 

করিয়! থাকে এবং দৃষ্ট পদার্থ শোণিতরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলে 

ভন্শ্শিলাহেব্র প্রয়োগ হয়। 
লভচগক্কুচ্ছ, 5 লী লা ডিস িনন্তিজা 1 ক্ষ 

রন” ভভ্ভব্ুত্ত* জোস লাম্প ্শোপিভজ্দালজিশ্শিইট 
ল্রতলক্কচ্হ হলো ভ্রল্কীতন- প্রধুক্ত হয়। রোগিণীর অনুভূতি 

জন্মে যেন শদকল্তে জ্বী স্পচ্লীর্থ ভ্নিজা তলভড়ীই- 

০শ্ত্ছ্ে 4 

২। আইরিস্ ভাসিকোলর (1015 উ61510010] ) 

৩নন্ভ্রক্ £- আইরিসের কাধ্যপ্রতিষেধক- নাক্স ভ। 

ভুকলনীল্ম শুঞ্র এলো, এন্টি ক্রু, আর্স, ব্রায়, কল্চি, 

আঁফ্িডি, ইপিক, মার্ক, পাল্স্, পড, ফাইটল, ভেরেটু এ, স্তান্গু, সাল্ফ | 

সাপ্রাল্রঞ্প ভরি £- গ্রদ্থিমণ্ডণ এবং আমাশয়ান্তরপথের শ্রৈম্মিক 

বিল্লিতে আইরিস ভামিকোলরের বিশেষ ক্রিয়া হওয়!য় তাহাদিগের 

অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা জন্মে । উপরি উক্ত ক্রিয়োত্তেজনার ফলে তাহা- 

দিগের আব বুদ্ধি হইলে তাহ! উগ্রগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহার যকৃতের 

উত্তেজনায় পিত্তশ্রাবের এবং কিড্নির উত্তেজনায় মৃত্রত্রাবের বুদ্ধি হয়। 

কেহ কেহ অনুমান করেন প্যান্ক্রিয়াজে (1281007545) ইহার জাতিগত 

সন্বন্ধ জন্য অতি প্রবল ক্রিগ্ন! হইয়া থাকে । ত্বকে ইহা রূসবিষ্বিকার 

ও পুয়গুটিকার উদ্ভেদ উৎপন্ন করে। আমাশয় ও যকৃদ্বিকার নিবন্ধন 

“পিক হেডেক” বা বমনযুক্ত শিরঃশূল ইহার বিশেষতা বলিয়া 
পরিগণিত । 



আইরিস্ ভাঙিকোলর । ৩৯৫ 

সভ্ভল্ক 4 সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বাযুতে অথব। কাসিলে 

ললাটের দক্ষিণ পার্খে মুু দপ্্পানি অথবা তীরবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষার 

বুদ্ধি, এবং পরিমিত শরীরচালনায় তাহার হাস হয়। মু এবং ললাটের 

গুরুত্ববোধক শিরঃশুলস5 চক্ষুর জড়তা ও ভ্রর উর্ধদেশে বেদন! থাকে । 
ললাট এবং মুদ্ধার কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মন্তকোর্ধভাগ বিচ্ছিন্ন 

হইবে । লাটপার্খে, অধিকতররূপে তাহার দক্ষিণ পার্থে ভীরবেধবৎ বেদনা, 

এবং মস্তবত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুসতি । মন্তকত্বগুপরি সপুয় ফুসকুড়ি। 

অ।।্জআ 1- ক্ষুধার অভাব । পুনঃ পুনঃ শুন্ত অথব। স্বাদহীন 

বাবুর স্ট্গার । বিবমিষা এবং অত্যন্ত অগ্ ও তরল পদার্থের বমন। 

শিশুদিগের ফুক্ত বস্ত, পির্ভ এবং দ্ধের বমন। আমাশয়স্থানে অত্যন্ত 

আলাময় কষ্ট। 

উদকদ্ল মন্ত্রে তীব্র কর্তনবত বেদনা | বাযুনিঃসরণে উদরবেদনার 

উপশম । উদ্৫শৃলের, উপশম জন্ত রোগীর সম্মুখে বক্র হইতে বাধা । 

বলল ও স্ভলদজাহ পাতলা এবং জলধৎ্ উদরাময়; কোমল, 

পাঁতবণ উদবাময়ের উদ্ধর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না; কুম্থনে শোণিত 

এবং আমের নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলতাগ হইলে মলদ্বার 

জাপা করে এবং কুম্থন দিতে ও নিম্ন দিকে ঠেল মারিতে প্রবৃত্তি হয়। 

মপত্যাগান্তে মলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বণিয়া বোধ । প্রাতঃকালে 

মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধো কীট। ফুটিয়! আছে। 

মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারভ্রংশ ঘটিয়াছে। কোষ্ঠবন্ধ। 

চিকিৎসা । 

শিরঃশুল বা! হেডেক এবং অর্ধশিরঃশুল, আধকপালি? 
মাথাব্যথা! বা হেমিক্রেনিয়। ।-_-আমাশক, যকৃত বা পিত্তের 



৩৯৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

বিকার শ্সউইল্ভিম্ন শিরঃশূলের কারণ। ইহাতে শিরঃশুলের সঙ্গে 
সঙ্গে আংশিক ছুলিলোঞ্প বা ছুণিসাভিলিন্য হও! প্রদর্শক 
লক্ষণ বলিয়! গণ্য ; এই লক্ষণে ইহা €ভ্কল্ন্স্্ শিরঃশুল সহ তুলনার 

যোগ্য । শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কলেজের প্রফেদার বা অধ্যাপকদিগের 

ছয় দিবসের মানদিক পরিশ্রমের জন্য মন্তি্ীয় শ্রান্তি বশতঃ প্রত্যেক 

রবিবারের সাময়িক শিরঃশুল রোগে ইহা উপকারী । বেদনা চক্ষূর্প্রদেশের 

উচ্চস্থান ব৷ স্ুপ্রা অবিটালপ্রদেশে, বিশেষত; এক এক সময়ে চক্ষুর এক 

এক পার্খে এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ চক্ষূদ্ধ-প্রদেশে হয়। দপদপানি অথবা 

তীক্ষুপ্রক্কতিবিশিষ্ট বেদনার অতিবৃদ্ধিসময়ে প্রচুর পরিমাণ তিক্ত অথবা 
অল্প বমন। ফলতঃ হাতে উকাতি উনি আস এক্স 
অঙ্ম সদ্তীখ্খে স্মমহ ইহার বিশেষতা। ইহার শিরঃশুল 

শরীরচালনা, শীতল বারু এবং কামিতে বন্ধিত এবং মুক্তবাযুমধ্যে অল্প- 
ব্যায়ামসাধ্য কার্ষ্য উপশমিত হয়। অবিশ্রান্ত বিবমিষাযুক্ত “সিকৃহেডেক” 

বা সবমন শিরঃশুলের আইইল্ল্িম্ন অন্ততম মহৌষধ । 

এ্সহিনচ্সিআা1- সবমন শিরঃশৃল সম্পূর্ণ মস্তক আক্রমণ করে এবং 

তাহার সহিত বিবমিষ! অথবা বমন থাকিতে পারে । 

লহমলনন্োগ আ ভ্স্মিভিৎ।-দস্তের অপ্রভাকারক অতিশয় 

অন্ন পদার্থের বমনের সাময়িক আক্রমণে জ্সাইইল্লি্ন ভ্ডীর্ন উপকারী । 

 অক্কঙু রাগ ।-যকৃদ্ধেশে টাটানি, পিত্ববমন, চক্ষু এবং ত্বকের 

পীতবর্ণ ঝা স্তাবা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণধুক্ত যক্কৎ রোগে সআউক্তিস্্ 
উপকারী । অপরিমিত আহার বশতঃ রোগ জান্মলে ইহা ান্স্্ ৯ 

গ্পাললত্ন্ এবং চাম্ষন্না সহ তুলনীয়। 



লেকচার ৭৮ (750201২6 [এস্ডাাা, ) 

স্পিজিলিয়া (3218০14 )। 

অ্ভিন্নীল্ম 1-ম্পিজিলিয়া এন্থেল্মিয়! ? 

ভঙ্গ /- লোগ্যানেসি। 

শঞ্পচ্জ্ +--শরীরচালনাঁয় ) উচ্চ শব্দে? শ্বাস টানিলে ; স্পর্শে; 

চক্ষু ঘৃণিত করিলে) পূর্বাহ্ণ ১ট1 হইতে ১২টা পর্য্যন্ত । 
শুস্পম্শন্ম £1-অপরাহ্ ৩ অথব1 ৪টার সময়। 

স্ল্লক্ষ /-ম্পিজিলিয়ার কার্ধ্য প্রতিষেধক-_অরাম, ককুল, ক্যাম্ফ, 

পাল্দ্। ম্পিজিলিয়! যাহার কাধ্য প্রতিষেধক-_মার্ক। 

ক্তুল্ন্ীক্ম ম্বঞ্র £-একন, আর্ণি, বেল, ব্রায়, ক্যাক্টাস্, 

ক্যান্কে কা, সিমিসি, পিঙ্ক, সিনা, ডিজিট, কেলি কা ক্যাল্িয়, লরসি, 

লাইক, মার্ক, নাব্স্ ভ, ফন্, পাল্স্, রাস, সিপি, সাল্ফ, জিঙ্ক। ম্পিজির 

পরে প্রযোজ্য--আর্স, ডিজি, কেলি কা। (হ্ৃৎপিগরোগে ) সিমিসি, 

জিঙ্ক । একনের পরে (এণ্রোকার্ডাইটিস্) ম্পিজি। 

সান্রা্র্প। ক্্রল্জ্লা £-জৈবকার্য্যবিধায়িনীশক্তিপ্রদ (০7৮55 

01 81)10081 116 ) এবং অন্ুভূতিদ স্নায়ু এবং চক্ষু ও হৃৎপিণ্ডের তাগুব 

এবং: পৈশিক উপাদানে স্পিজিলিয়ার প্রধান ক্রিয়া। ইহ! স্নায়বিক 

উত্তেজন। উৎপন্ন করায় গতিদ্ স্নায়ুর কার্ধ্যক্ষেত্রে মুখমগ্ডলপেশীর আক্ষে- 

পিক গতি, পেশীকম্পন বা “সাবসন্টাস্ টেগুনাম্* এবং সর্বাঙ্গীণ আক্ষেপ 

এবং অনুভূতিদ ন্নায়ুরাজ্যে বিশেষতঃ পঞ্চম গ্লাযুতে ন্নীযুশল জন্মে। 

উপরি উক্ত দ্নায়বিক আক্ষেপিক গতি, ক্গাযুশূল এবং চক্ষুতে ও হৃৎপিগ্ডে 



৩৯৮ হোমিওপাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ইহা দ্বারা উৎপাদিত রসবাতিক অবস্থা ইহার প্রধান ক্রিয়ামধ্যে পরি- 

গণিত। 

লক্ষণ । 

ত্বক 1- ললাটদেশের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ 

বেদন! হওয়ায় সম্পূর্ণ মন্তকের জড়তা । মস্তকের চতুষ্পার্খে, বিশেষতঃ 
সম্মুখে, নত হইপে কশিয়া ফিতা বাধা থাকার অন্ুভূতি। ললাটে, 

মন্তকের পশ্চাতে এনং মুদ্ধার বাম পার্থে গর্ত করার গায় বেদন। শরীর- 

চালনায় ও উচ্চ শব্দে বনদ্ধিত এবং শয়নে উপশমিত ভয়। ললাট- 

পার্থের ও ললাটের ছিন্নৰৎ বেদনা! চক্ষুরাভিমুখে বিস্তৃত এনং শরীর- 

চালনায়, বিশেবতঃ পদস্থনন ভইলে বদ্ধিত হয়। মস্তক নুণিত করিলে 

সন্তিফ আল্গা বোধ হয়। চাপিতবৎ শিরঃশুল ল্লাটের দক্ষিণ পারে 

অধিকতর থাকে, চক্ষু পর্য্যস্ত আক্রমণ করে, এবং শরীরচ[লনা, গোল- 

মাল শব্ধ, ঝাকি অথবা মলত্যাঁগের কৌথানিতে বদ্ধিত হয়। ললাটের 

দক্ষিণের উচ্চ প্রদেশের অভ্যান্তরে এ উদ্ধে ললাটগহ্বর ভেদ করিয়া তীর 

বেধার মায় বেদনা । স্নাধুশ্পের বেদনা মন্তকের অংশ হইতে অংশাস্তরে 

যায়। বোধ হয় যেন মস্তক বেগে ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। সাময়িক 

শিরঃশুল। মস্তিষ্কের কম্প চালনার ও বল পদনিক্ষেপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) 

জল পতনের অনুভূতি । মন্তকত্বকের উ/টানি ও চালনায় স্পর্শাসহিফুতার 
বৃদ্ধি। 

সবাক্সু অস্থির ) রজনীতে রোগী অঙ্গনিচয় স্থির রাখিতে পারে ন|। 

স্পর্শে শরীরে বেদনার অনুভুতি ) শরীরাংশ স্পর্শ করিলে শীতল বোধ; 

অথবা শরীরের মধ্য দিয়! চন্চন্ করিতে থাকে । গাত্রোখান করিতে 

শরীর ভারী বোধ হয় ও টাটায়। 

. জক্্ু £চক্ষুর চালনায় তাহাতে বেদনার অনুভূতি যেন 
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তাহা চক্ষুকোটরাপেক্ষা বুহত্তর। চক্ষু হইতে তীব্র, তীরবেধবৎ এবং 

কর্তনবৎ বেদনা প্রত্যেক পার্থে বিকীর্ণ হয়। দক্ষিণ চক্ষুগোলকের 

চুলকন! এ চক্ষু ঘর্ষণ করিলে পুনরাবর্তন করে। চক্ষুগেলকে, বিশেষতঃ 

তাহ৷ ঘূর্ণিত করিলে, তীক্ষ চাপবৎ বেদনা । চস্ষুকোটরের গভীর দেশে 

চক্ষুণূল। ঘোর দৃষ্টি 

স্বাসিকী /--পশ্চাৎ নাসারন্ধ, হইতে প্রচুর শ্র্রেম্মা বিয়া পড়ায় 
রজনীতে শ্বাসরোধ হয়; শ্রেগ্স। কখন শুভ্র কখন বা! হরিদ্রাভ থাকে । 

নাসিকার পশ্চাতে শুড়শুড়ি হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা কেশ দ্বার! 

স্পর্শ করা হইতেছে, অথবা তাহার পাশাপাশি ভাবে মুছু বাতাস 

বহিতেছে। 

হু ন্সি€৩ ও নাভী 1 সম্মুথে নত হইতে, উপবেশন করিতে, 

অথবা প্রাতঃকালে শধ্যাতাগ করার পরে, গতীর শ্বামগ্রহণে, অথবা 

শ্বাসরোধ করিলে হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড, দ্রষ্টব্য, এবং শ্রবণযোগ্য স্পন্দন 

ভইলে মানদিক উতৎ্ককগ্াবাঞ্জক বক্ষঃকম্প হয়। হৃৎকম্প। দুস্ফুস্-চূড়া- 
প্রদেশে গুরুত্বপহ কনকন করিলে বোধ হয় যেন তাহ। ভেদ করিয়! ধারে 

স্থলাগ্র ছুরিকা বসাঁন হইতেছে । কখন কখন হৃৎপিণ্ড নাড়ীম্পন্দনের 

সমসামগ়িকরূপে স্ুচিবেধবৎ বেদন। হয় । নাড়ী হ্র্ববল, অনিয়মিত এবং 

কম্পান্বিত থাকে । 

দল £--উদরে সংকুচিত হওয়ার স্তায় কামড়ানি হইলে উৎ- 

কণা ও শ্বাসকষ্ট। উদরে তীক্ষ ক্ুচিবেধবং বেদনা । বিদীর্ণ 

হওয়ার মায় উদরবেদনার সন্ধ্যাকালে মলত্যাগের পূর্বে বুদ্ধি) তাহ্যর 

পরে কিঞ্চিত হাস। 

সলচ্বা মলদ্বার ও সরলান্ত্রে চলকনা এবং শুড়গুড়ি। মল- 

দ্বার ও জননেক্্িয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বা পেরিনিয়ামে গর্ত করার স্ায় 

ও স্থচিব্ধব্ত বেদনা | 



৪৩৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

চিকিৎসা । 

শ্শিল্রগস্ণুকন লা হেত্ডেল্ 4 মন্তকের নায়শূলরোগে স্স্পিভিক 

নিলা এবং স্যাজক্ুইত্লেল্লিজা প্রধান স্থান অধিকার 

করে। প্রথমোক্ত মন্তকের বাম এবং শেষোক্ত তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব 

আক্রমণ জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার ন্নায়শৃল বামচক্ষূরধ প্রদেশ আক্রমণ করে 

এবং সুর্যের গতির অনুগামী হয় অর্থাৎ সুর্য্যোদয়ে আরম্ত, মধ্যাহ্নে 

সর্বোচ্চ তীক্ষতায় উখিত এবং সুর্য্যান্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে 

অনুভূতি জন্মে যেন মস্তকের শীর্ষ মুক্ত ব ফাক রহিয়াছে; লভ্নাঙভ- 

সবার স্তায় ইহাতেও উচ্চ শব্দে ও শযার ঝীকিতে বেদনার বৃদ্ধি হয় 
এবং তদ্বাতীতও সম্মুখে নত হওয়! ও বাষুর পরিবর্তন ( ০1)917865 ০? 

৮/০৪11)61) ইহার বেদনাবুদ্ধির কারণরপে বর্তমান থাকে | বদনা 

সম্পরন ক্বা্ুশখুল প্রক্রভি এবহ শ্বাসপাশ্খ্শ আক্রমণ 

ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। সুর্যের গতিসহ সম্বন্ধ থাকায় ইহা 

€ন্ক্ি চি ০. এবং প্রম্মউন্ন সহ তুলনীয় । 

লু্নামুশুল আা। ন্বিভল্ল্রেলভিকল্সী 4-ডাং বেয়ার হ্যুশ- 
গুল ক্াস্থুশুলেল্স €্সস্পলজিল্সীল্র ) চিকিৎসায় 
স্পিভিকনিলম্মান্কে শীর্ষস্থান প্রদান করেন। ইহার রসবাতিক স্বায়- 
শুল হেঁচকাটানের ন্যায় ও ছিন্নবৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট ; এবং সিক্ততা, চাপ, 

চালনা এবং সংস্পর্শ প্রভৃতিতে বদ্ধিত হইলে শরীরাত্যন্তর দিয়! ভীতি- 

কম্পের ন্যায় থরথর ভাব প্রেরিত হয়। ইহার আক্রমণ সাময়িক 
এবং তাহাতে হ্ৃ ৎপিগুস্থানে ব্যাকুলতা এবং অস্থিরত। জন্মে, অথবা আক্র- 

মণের পূর্বে হৃংকম্প হয়। ললাটের, চক্ষুকোটরের এবং উর্ধ চুয়ালের ও 
দস্তের স্লায় বেদনার আক্রমণস্থান থাকে । অনেক সময়েই অনুভূতি জন্মে 
যেন চক্ষু অতি বৃহৎ হইয়াছে । ভ্র-্গাযুশল অথবা বামপার্খস্থ মুখমণ্ডল- 
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স্লামুশূলের, বিশেষতঃ প্রসপেলজিয়ার বেদন। মন্তক পশ্চাৎ হইতে মস্তকোর্ধ 
বাহিয়া আমিলে ও বেদনার প্রকৃতি জ্বালাধুক্ত ও খোঁচার স্তায় হইলে 
এবং আহা বারুর পরিবর্তনে বুদ্ধি পাইলে স্প্নীইভিক দ্বার উপকার 

হইতে পারে । সাধারণতঃ পুরাতন রোগে ইহার প্রয়োগ হয় না। 

কত্নৃচিক্কাহ্ম__ ইহার বেদনাও বাম পার্খ আক্রমণ করে এবং 
তাহাতে এক প্রকার পক্ষাথাতিক দুর্বলতা জন্মে, কিন্তু স্ঞশীহই- 

' ভিুভিলয্ান্তর স্তায় উগ্রতা! থাকে না। 

সিম্মিসিক্িশগী- জরাযুরোগের প্রন্গিপ্ত ক্রিয়া নিবন্ধন চক্ষু 

স্নায়ুশূল ; রজনীতে বেদনার বৃদ্ধির প্ররুতিবিশিষ্ট পেশীশুলে এবং রসবাত 

প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের মুখমগ্ুলম্নামুশূল বা প্রসপেলজিয়াতে (যাহ! 

অপরাহেে উপস্থিত ভয় 9 রঙ্জনীতে অন্তর্ধান করে) নিনিঙ্িসিনিন দ্বার 

উপকার প্রত্যাশা করা যায়। বাম স্তনাধঃ বেদনা অধিকাংশ সময় 

অগ্ডাধাররোগ বশতঃ জন্মে এবং স্নিঙ্সি তাহার উপকার করে। 

হবো হ্দ্বতির্বেজ্রীদাত 5 হ্দভ্ডল্রলে 
শদকাহ ও হুছিল্রহ্্ধি 5 হশুকস্প প্রভৃতি ।- হৃৎপিণ্ডের নানা- 
প্রকার রোগযন্বণার উপশমনার্থ স্পাউইভিক উপষোগী । প্রবল হৃৎপিপ্- 

প্রদ্ধাহ বা একিউট কার্ডাইটিন্ এবং দ্বভির্কে্টপ্রদ।হ বা পেরিকার্ডা- 
ইটিস্রোগের উষধনধ্যে ইহ1 সর্বশ্রেন্ঠ । হৃৎপিণ্ড হইতে তীব্র বেদনা তীর- 

বেধবৎ ছুটিয়! পৃষ্ঠে এবং হৃৎপিণ্ড হইতে বিকীর্ণ বেদন। হস্ত ও মেরুদণ্ড 

বাহিয়। নিয়াভিমুখে এবং বক্ষোপরি যাঁয়। হস্ত কিম্বা শরীরের কোন 

প্রকার চালনা হইলেই স্ৃৎকম্প। হৃৎপিগওপ্রদেশে করতল স্থাপনে 

রণৎকার বা পারিং শব্ধের উপলব্ধি। নাড়ীম্পন্দন ক্ণলোপবিশিষ্ট এবং 

হৃৎম্পন্দনের সমসাময়িক ; হস্তের যৎসামান্ত গতি হইলেই রোগের বৃদ্ধি । 

ন্নাধুশলের উপনর্গরূপে জৎপিগুলক্ষণ উপস্থিত হইলে তনম্সিবারণেও 
জ্ঞশাউভ্িত্র আবশ্তকতা। জন্মে। অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হৃংপিওক্রিয়ার 

১ 



৪৬২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

শান্তিবিধানেও ইহা উপযোগী। কখন কখন ইহার হংস্পন্দন শ্রবণগোচর 

হয়) দীর্ঘকাল ব্যাপী পর্ধতাদি উচ্চ স্থানে আরোহণ নিবন্ধন হ্বিবৃদ্ধি 

বা হাইপারট্রফিতে স্পন্দনের উচ্চশব্ধ শ্রুতিগোচর হইলে ভ্মার্ন তাহার 

ওষধ। হৃংরোগের তরুণাবস্থায় স্পাউভিক প্রদত্ত হয়। 

রস্বাতজ হকভ্লন্বেউওদলহেে অনেক সময়েই স্পনীহভি 
কার্য করিয়। থাকে । হ্ৃৎশুল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস্রোগেরও ইহ! 

উপশমকারী। হৃৎপিগুপ্রদাহে এন্ল্প পর ইহা প্রয়োজয । হৃৎ- 

পিগরোগের, বিশেষত; তাহার কপাটের যান্ত্রিক রোগের ( ৬৪10151 

015685০ ), এবং স্ৃদ্বিবৃদ্ধির পুরাতন অবস্থায় ইহা ফলপ্রম | 

ক্রনিক্রোগ 1উদরে কৃমির বর্তমীনতা প্রযুক্ত উত্তেজনাঘটিত 

বক্রদৃষ্টি, শরীরের ঝাঁকি, মুখের পাতুরতা, চক্ষু বেড়িয়! নীল বর্ণমগ্ডল 
“এবং নাভির চতুদ্দিকস্থ উদরশূল ভন মুচ্ছ্গার ও বিবমিষার ভাব প্রভৃতি 
কৃমিরোগলক্ষণে স্প্পীইজ্জি উপকারী । ইহার মলে আম, বিষ্টা ও 

কমি থাকে । ইহার মূল আরকে নেকড়া ভিজাইয়। তাহার আঘ্রাণ দিলে 

কূমি জন্য সর্বাঙগীণ আক্ষেপ দূর হইতে পারে । 
ইউপ্রেনিমআা- মলদ্বারে কীটবিচরণের অনুভূতি, ও বিড় বিডির 

জন্য শিশু অস্থির হইলে প্রযোজ্য । 

ই্ডিগ্ো- স্ত্রব কমি থাকায় শিশু বিষাদবাযুগ্রস্ত হইলে এবং 

নাঁভিদেশে তীব্র বেদনা থাকিলে যদি শিশুর কন্তাল্নন হয়। 

স্তাালাডিলী।- বিবমিষা, বমন এবং উদরশূলযুক্ত কমিরোগে । 



লেকচার ৭৯ (15550 2) 

জাতি-_-ভার্বিবনেসি । 

এগ্লাস্ ক্যাষ্টাস্ ( £21705 0০85685, ) 

সাঞ্রাক্রণ ভ্ত্রিজআ। 1 এগ্রাস্ ক্যাষ্টাস্ জননেক্দ্িয় সহ বিশেষ 

 সন্বন্ধযুক্ত বস্ত। প্রাথমিক উত্তেজনা ব্যতীতই ইহা! জননেন্দ্রিয-ক্রিয়ার 

অবলাদ ঘটায় এবং জননেন্ছরিয়ের হূর্ববলতা বশতঃ ধ্বজভঙ্গ ঘটে । এজন 

পূর্বকালে কামেচ্ছার দমন জন্য স্ত্ীপুরুষ নির্বিশেষে ইহা! ব্যবহৃত হইত। 

লক্ষণ । 

নন 1-_অন্তমনস্কত1 ;) কিছুই মনে থাকে না। পাঠে মনঃযোগ 
হয় না। উদাসিগ্ত ; দুঃখ) মৃত্যু নিকট বলিয়া ভীতি; সাহসহীনতা। 

লুত্বাক্যু1__বিষাদবাযুগ্রস্ত ব্যক্তির আক্ষেপিক রোগ । যন্্ণা ঘটিত দর্বর- 
লতাবৎ প্রচণ্ড দৌর্বল্যে মানসিক অবসাদবশতঃ স্তন্টের রোধ । শরীর দ্বৃষট- 

ববোধ। ০2তম নেত্র +কামেচ্ছার হাস, প্রায় অভাব। 

লিঙ্গ এতাদৃশ শিধিল যে কামবিষয়ক চিন্তার উত্তেজনায় তাহা উখ্খিত 

হয় না। অগুকোষ শীতল, স্ফীত, কঠিন এবং বেদনাযুক্ত। লিঙ্গ ক্ষুদ্র 
ও থস্থসে। কামেচ্ছ। ব্যতীতই লিঙ্গের ক্ষীণ উত্থান। রজনীতে 

স্ত্রীদঙ্গমের পরে অত্যল্প ও প্রায় গন্ধহীন শুক্র শত বহিয়া পড়ে ; তাহা 

বলে নিক্ষিপ্ত হয় নাঁ। পুরাতন পুয়মেহ বশতঃ ধ্বজভঙ্গ ৷ পীত বর্ণ 

মূত্রনালীশ্রাব। পুরাতন পুয়মেহ থাকায় কামেচ্ছ৷ অথব! লিঙ্গে খান হয় 

না। মলবেগের সহিত প্রষ্টেট গ্রন্থির আবের নির্গমন । শুদ্ীভকন্মন্দে 

তিল 1 হ্বচ্ছ শ্বেত প্রদর হইলে স্ত্রীজননেন্দ্িয়াংশনিচয় শিথিল থাকে। 

সঙ্গমে অনিচ্ছা | স্তন্তের অত্যল্পতা ; অথবা তাহার রোধ। 

চিল্কিহুা---স্ু$ভ্ক্ননেত্িক্রিসকোগ--ন্বিভি 



৪০৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

শ্রন্নল এন স্পুল্লাভিন্ন পুসন্সেহঃ 
এলিভভ্িভ্্ 1 বুদ্ধ এবং অপরিমিত কামসেবা বশতঃ অকালবুদ্ধ 
ব্যক্তি (যাহার! অতিরিক্ত কামসেবায় রত থাঁকিয়া জীবন অতিবাহিত 

করিয়াছে) ওল্রা্ন ক্ক্যান্টাষ্ন্ রোগের কাধ্যক্ষেত্র । পুনঃ পুনঃ 
পুয়মেহ বা গণরিয়ার আক্রমণও ইহাদিগের শুক্রমেহরোগের অন্ততর 

কারণ। পুয়মেহরোগের প্রবল ও তরুণাবস্থায় ইহ! উপকারী নহে। 

তাহার কথঞ্চিং পুরাতন বা নাতিপ্রবল অবস্থায় স্রাব পীতবর্ণ পুযনবৎ 

আকার ধারণ করিলে এবং ক্যাল্াত্তরিস্ন্ সদৃশ কামোত্তেজনার অভাব 

হইলে ঞল্বীস্্ ক্যা্টাস্ন উপযোগী । 

ন্িনিমন্পিজা স্ত্রীলোকদিগের পুয়মেহ রোগের প্রবল লক্ষণ প্রশমিত 

হুইলে ডাং হিউজ্ ন্িনিশ্পিঞা উৎকৃষ্ট ওষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। 

ডাং রর মতে ইহ! অনেক স্থলেই প্রদণিত। 

উম্নিল্েেগো- পুয়মেহ রোগে ইহা বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে, 
কিন্তু ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। 

অপরিমিত কানসেবা এবং তদানুসঙ্গিক আমোদাদির উপভোগ 

নিবন্ধন অকালবুদ্ধ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি শুক্রমেহরোগগ্রস্ত হইলে অত্যন্ত বিষ্ঈ- 

চিত্ত, উদাসীন, অননোধোগী এবং আত্মসম্মানহীন হইয়া পড়ে ও অতিরিক্ত 

রেতঃক্ষয় হেতু ছর্বণতা৷ জন্মে। এই সকল ব্যক্তির কামেচ্ছা ১৮ বৎ- 

সরে যন্রপ প্রবল, ৬৭ বদর বয়সেও তন্রপই থাকে ; কিন্ত তখন শক্তির 

অভাব হইয়। বায়। এল্লাসেল্র শঙ্ষ্ষাচ্লাভিক এ্রবুভ- 
ভ্ন্চ্ে সঙ্গমের ইচ্ছা এবং শক্তি উভয়েরই অভাব হয় এবং জননেন্দরিয় 

শীতল হইয়। যায়। 

নবাক্রাল্র জ্ুভিজআা-ইহাতে কামেচ্ছার অভাব থাকে; কাম 
বিষয়ের চিন্তা করিলেও পিঙ্গোথান হয় না। নিদ্রাবস্থায় এবং জননেন্ত্রিয়ের 

দুর্ববলতা! বশতঃ শুক্র ক্ষরণ । 



লেক্চার ৮০ (500) 

রুটেমি জাতীয় ওষধ নিচয়। 

১। রুটা। ২। টিলিয়া টিফলিয়েটা। 

৩। জ্যান্থকৃসাইলামূ। ৪ জ্যাবরেগ্ডাই। 

১। কুটা গ্র্যাভিয়লেন্স্ (03718 2185501505) 

শস্পচ্জ্ £--শীতল এবং সিক্ত বাযুতে সাধারণতঃ বেদনার বুদ্ধি। 

ভসম্শস্ম 1--শরীরচালনায়। 

স্ক্ষ 1-_কুটার কাধ্যপ্রতিষেধক-_ক্যান্ষর | রুটা যাহার কার্য্য- 
প্রতিষেধক- মাক । 

ভুলন্নীস শব ;-এমন কার্ধ, আর্ণি, ত্রায়, ক্যান্কে কা, 

ইউফ্রে, লাইক, মার্ক, মেজি, ফম্ এসি, ফাইটল্, পাল্স, রাস্, দিপি, 
দিলিক্, সাল্ফ । 

লারা, ভিজা £- অস্থিবে্ট, অস্থি, সন্ধি এবং উপাস্থিতে 

রুটার প্রধান ক্রিয়া হওয়ায় ইহ উপরি উক্ত দেহোপাদানে রসবাতসদূশ 

রোগলক্ষণ উৎপর করে। চক্ষু সহও ইহার বিশেষ ক্রিয়াসন্বন্ধ থাকায় ইহ! 
তাহাতেও রসবাতিক পরিবর্তন আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা জরাযুও 

অতি গভীররূপে আক্রমণ করায় তাহাতে শোণিতগতির বুদ্ধি ও পেশীর 

ংকোচন হইলে জরাষু হইতে শোণিতজ্রাব হয়। উপযুক্ত মাত্রায় সেবন 
করিলে ইহ গর্ভপাত উৎপন্ন করিতে পারে। 

লক্ষণ | 

চল £--চক্ষুর অভ্যান্তর কোণে এবং নিয় চক্ষুপত্রের উপরিভাগে 

চুলকনা ; চক্ষু ঘর্ষণ করিলে চন্চন করে; চক্ষু জলপূর্ণ। চক্ষুর 
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উপাস্থিতে দ্বৃষ্টব বেদনা । চক্ষুকোটরের গভীর প্রদেশে চাপ। নিয় 
চক্ষুপুটে খল্লী হওয়ার পর প্রচুর জলম্রাব। সুক্ষ হুচিকর্ম্ম অথবা অত্যধিক 
পাঠ করিলে, কিম্বা অন্ত প্রকারে চক্ষুর অপরিমিত পরিশ্রম হইলে 

চক্ষু জাল করে, কনকন করে, তাহার ক্লান্তিবোধ হয় এবং দৃষ্টির মালিন্ 

ঘটে) সন্ধ্যাকালে চক্ষুর ব্যবহার করিলে রোগযন্ত্রণার বুদ্ধি। বাম চক্ষু- 

নিম্নে শীতলতা । | 

তুত্বীক্সু /--উরু দুর্বল থাকার নায় রোগী চলিতে টলে ; ভ্রমণকালে 

অঙ্গাদ বেদনা! করে। আছাড় পড়! অথবা আঘাত লাগার স্তাক় 

সম্পূর্ণ শরীর দুষ্ট বোধ হয় এবং তাহ! অঙ্গসন্ধিতে অধিক থাকে। 

স্থির থাকিলেও জালাযুক্ত এবং চর্বণবৎ অস্থিবেদনা! সিক্ত বাষু বহিলে 

বদ্ধিত। 

ীন্না ও ঞুষ্ £- শ্রীবা এবং স্কন্ধে মোচড় লাগ! বা দৃষ্ট হওয়ার 
স্তায় বেদনা । মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়ার ন্যায় বেদনা এবং তাহার 

খঞ্জতা ) কটিবাতের হ্ঠায় বেদনা । মেরুদণ্ডের সব্বনিম্ন সীমায় বা 

ককৃসিক্স্ অস্থিতে স্বষ্ট হওয়ার সায় বেদনা কটিপশ্চাৎ ব1 তৃকাস্থি পর্যযস্ত 

বিস্তৃত। অধিক ভ্রমণের পর উপবেশন করিতে পশ্চাৎ 'কটির উদ্ধে খননবৎ 

বেদনায় বোধ যেন তাহ। ঘ্ৃষ্ট হইয়াছে ; ভ্রমণ করিতে থাকিলে ভাল বোধ, 

দণ্ডায়মান এবং উপবেশনাবস্থায় পুনরাবর্তন। মেরুদণ্ড বাহিয়া তাহার 

নিয় পর্য্যন্ত শীতল । 

ভ্ভ্জ্ন্মিচজ্ 1- অঙ্গনিচয়ে, সন্ধিতে এবং অস্থিতে বেদন! 

হওয়ায় আঘাত পাওয়ার স্তায় অথবা! আছাড় পড়ার ন্যায় বোধ। 

ভ্রমণ করিতে একবার এপাশে একবার ওপাশে পড়ি যায়; জঙ্ঘ! 

ভার বহিতে পারে না, উরুতে স্থিরত। বা শক্তি থাকে না। সিড়ি 

বাহিয়! উঠিতে বা নামিতে পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুল্ফসদ্ষিতে মোচড় 

লাগার ন্যায়, কিম্বা! তাহার অস্থির স্থানচ্যুতিবং (101910081102 ) 
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অথবা তাহাতে ক্ষত হওয়ার স্যাযু বেদনা । পদের অস্থিতে বেদন1 হওয়ায় 

রোগী সবলে পদক্ষেপ করিতে পারে ন1। 

চিল্লা 1 চক্ষুল্োগ-ছুভিদে্দীহ্ত্বল্য না 
ঞ্রক্েনগ্পাউইজা1 | সুক্ষ সুচিকর্মন গ্রভৃতিতে চক্ষুর অতিপরিশ্রম, বস্ত- 
বিশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে দর্ববল চক্ষু পেশীর সমঞজদীভূত ক্রিয়। উৎপাদনে 
টানাটানি হওয়ায় চক্ষুর জালা, কনকনানি ও তাহার নিম়পুটে আক্ষেপ 

এবং দৃষ্টিদৌর্বল্য ও অন্যান্য নান! প্রকার ক্রিয়াবিকারী চক্ষুরোগ আরোগ্য 

ল্রভটটা উৎকৃষ্ট উষধ। | 
আচ্বাত্ডক্ত ০ল্রাপ 1 ইও্ড৪,লী 4-মোচড় লাগার পুরাতন 

ফলস্বরূপ অস্থির সন্ধি এবং উপাস্থিতে ঘ্ৃষ্টবৎ বেদনা! উপশম করিতে ল্রল্টো 

উত্কুষ্ট উষধমধ্যে পরিগণিত । মণিবন্ধ এবং গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার 

কুফলসংশোধনে ইহার বহিরাভ্যান্তরীণ উভয়বিধ '্রয়োগই উপকারী 

চিকিৎস| বলিয়া প্রশংসা! লাভ করিয়াছে । আআসার্পিক্। যেরূপ পেশী এবং 

অগ্ঠান্ত কোন কোন উপাদানের, ন্ট তদ্রপ কুর!, স্নেহস্রাবী কোষ 

(130158 ) এবং সন্ধির আঘাতজ রোগের পক্ষে উপকারী । মণিবন্ধসন্ধির 

উপরিস্থ্ গ্রন্থির প্র্ধাহ, করায় মোচড় লাগায় অঙ্গ বিশেষের দুর্বলতা ও 

চলৎশক্তির অভাব ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে এবং এই সকল রোগ- 

লক্ষণের আবহাওয়ার পরিবর্তনে বা তাহার সিক্ততায় বুদ্ধি ব্রজ্টোক্র 

অন্যতম প্রদর্শক হয়। 

ই। টিলিয়া টিফলিয়েটা 1১121928.11109117128, ) | 

শস্পচ্জ্র ঃ--দক্ষিণ পার্খব চাপিয়া শয়নে (কাউপার থোয়েট)) 

শরীরচালনায় ; উষ্ণগৃহমধ্য ভ্রমণে ১ প্রাতঃকালে ; জাগ্রত হইলে) 

আহারান্তে। ভউঞম্পম /- মুক্তবাুমধ্যে ; দক্ষিণ পার্খব চাপিয়। শয়নে 

£ হেরিং)। 
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ভুলন্নীক্স শম্বঞ্ধ 1- বার্বেরিস্, হাইড্যাস্ট, মার্ক, নাকৃস্ ভ, 
পড়। 

সাঞ্বাল্র্প ক্রিক! 1-টিলিয়ার প্রধান ও প্রাথমিক ক্রিয়া পরি- 
পাকষন্ত্রপথের শ্লৈচ্মিক ঝিল্লিতে হওয়ায় ইহ। অজীর্ণ এবং পিত্তলক্ষণ উৎপন্ন 

করে। যকৃৎ, আমাশয় এবং অন্ত্রপথের রক্তাধিক্য জন্মে। গৌণ ক্রিয়া 

ইহ৷ ফুসফুসের রক্তাধিক্য উতপন করে। ইহার ক্রিয়ার বিশেষ গ্রবলতা। 

নাই। অতীব মন্থর গতিতে ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হইয়া নান! প্রকার 

পুরাতন রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে। 

ন্ক্ষণ । 

চ্বতুডল্ক 1 মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব ; শিরোঘূর্ণন ; মস্তক ফিরাইতে, 

অথবা হঠাৎ চালনায় উহার বৃদ্ধি। ললাট চুণ করার ন্যায় বেদনার সমফ় 
মুখ লোহিতবর্ণ হয় এবং স্বভাব ত্রস্ত ভাব ধারণ করে। অবশিশ্রান্ত ও মুছু 

শিরঃশূল ভ্রমণে বদ্ধিত। মন্তকপশ্চাতের শিরঃশূল ললাটের চক্ষ,দ্ধ প্রদেশে 

যায়। মস্তিফমূলে চাপ ও ঘুষ্টবৎ অন্ভূতি । 

ভদ্র --স্ফীত যরৎ চাপিলে টাটায় এবং তাহার যুদ্ধ কনকনানি 

বেদনা । বকৃদ্দেশে ভার চাপা বোধ; কনকনানি, কষ্ট এবং মুগ বেদন! 

ও গুরুত্বের দর্ষিণ পার্থখে চাপিয়া শয়নে উপশম ) বাম পার্থখে ফিরিতে 

আকৃষ্ঠতার অনুভূতি । যকৃতে তীব্র কর্তনবৎ বেদনা গভীর শ্বাসগ্রহণে 

বদ্ধিত। উদরে টাটানি এবং কনকনানি বেদনা । নাভিদেশের স্পন্দন 

জৎস্পন্দনের সমসাময়িক । উদর গড়গড় করে, কামড়ায়, তাহাতে শুল 
হয় এবং বায়, সরে। 

সমতল 1 অল্প, কঠিন বিষ অত্যন্ত বেগ দ্বার! নির্গত করিতে হয়। 

উদরাময় পিত্ৃসংযুক্ত, পাতল। ও কৃষ্ণবর্ণ এবং মলসংযুক্ত। 

চিকিতসা! । 
ম্পিল্রগশুলন 1-ত্ভাু কপ্ ললাটদেশের শিরঃশূলে ভ্িভ্লি- 
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কান্কে অদ্বিতীয় ওষধ বলিয়া মনে করেন। এস্থলে ইহা ন্ান্ুস্ 
ভ্চ্সিক্কা সহ তুলনীয়। ইহার ললাটবিদীর্ণকরার স্তায় মন্তকবেদনা 
উলপিক্কাতিও দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার প্রভেদকরূপে 
বিবমিষ! ও বমন উপস্থিত হয়। 

অক্রত্োঙ- ন্ত্াপ্ডিকিত 5 লিল্রন্তি /-যকৃতের বক্তা 

ধিক্য এবং বিবুদ্ধি রোগে ড্িভ্লিস্া অতি স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ববাচিত। 
কিন্তু নবাবিষ্কত এবং স্বল্পপ্রয়োজনীয় ওষধের তালিকাভুক্ত হওয়ায় 

ইহা! চিকিৎসকমণুলীর যথাযোগ্য মনযোগ আকর্ষণে অক্ষম হইয়াছে। 

যরুদদেশের কনকনানি ও গুরুত্বের শ্বাস শ্পার্্ লাম্সিজ্া 

স্পন্মে জভ্যক ল্রছ্ি এবং বাম পার্থে ফিরিতে গুরুবস্তব 

লিসা মাম্নালেন্র ল্যাঙ্জ বা আক্কভভাল জন্্- 
জাতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। জ্রীক্সন্িস্মশভিওও 

বামপার্থ্ে শয়ন করিলে কষ্টের বুদ্ধি ও আকুষ্টভাবের অনুভূতি হয় ; কিন্তু 

দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগী তাহার উপশম বোধ করে। ম্ঠাতুগ- 

নিনজা চিউল্লিতেরিক্াতিও যকৃদ্বিকার জন্ত পিত্তলক্ষণ 
আছে, কিন্ত রোগী স্াাকুনিলিআালেন্স শ্টায় দক্ষিণ পার্থে শয়ন 

করিলে তাহার কষ্টকর লক্ষণের বুদ্ধি হইয়া থাকে । ম্যা্াম্নিজ্রা 

কোষ্ঠবদ্ধে, শ্বান্ক উদরাময়ে বিশেষতা লাভ করে। ন্বান্তস্্ 

ভ্ভল্র স্তায় টিভিলভ্লান্ডিতও পর্্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় 

থাকিতে পারে। 

৩। জ্যান্থকৃসাইলাম ( 4১81)0110505 10015 ) 

ভুল্লনলীজ শব্র ।-_বেল্, সিমিসি, জেল্স্। 

সাপ্রান্রণ রিনা ।- জ্যান্থক্সাইলাম স্বায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া 
প্রকাশ করিলে অনুতূতিগ্রদ স্নায়ুর উত্তেজনা! ও কাধ্যতৎপরতার বৃদ্ধি 
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হয়। ইহা গতিপ্রদ ন্নাযুতে স্বল্পতর ক্রিয়। প্রকাশ করে। ইহার গৌণ- 
ক্রিয়াফলম্বরূপ গতি প্রদ এবং অন্ুভূতিপ্রদ উভয়বিধ স্নায়ুর পক্ষাঘাত 
অথবা! নিশ্চেষ্ট ভাব উপস্থিত হইলে জীবনিশক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়। 

শ্লৈম্মিকবিল্লি, পেশী এবং গ্রন্থিল উপাদান সকলই ইহার বিশেষ ও 

উত্তেজক কার্য্যাধীন। কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে, ইহার ক্রিয়ার অতি প্রয়ো- 

জনীয় বিষয়মধো স্ত্রীজননেক্দ্িয়িক্ষণ শ্মরণীয় বলিয়া বিবেচনা কর! যায়। 

কেনন! ইহা স্ত্রীলোকের অতি শীস্ব এবং অতি প্রচুর খতুত্রাব সহ কঠিন 
স্নাুশুল উপস্থিত করায় রোগ বাধক বা রজোকৃচ্ছ, রোগের প্রকৃতি 
প্রাপ্ত হয়। 

লক্ষণ । 

লুকবীক্যু। ক্স খোৌচাঁর স্তায় বেদনা) শরীরে বৈদ্াতিক শ্রোত 

প্রবেশের স্তায় ঝাঁকি বা শক্ (91০০৮); শরীরের বাম পার্থে অধিকতর 

অসাড়তা থাকে । অন্ভূভিপ্রদ ম্নাম়ুতে ওউষধের বিশেষ ক্রিয়া হইলেও 

ইহ। জীবনিশক্তির সুস্পষ্ট অবসাদ উৎপন্ন করায় প্রতিক্রিয়াশক্তির 

অভাব ঘটে । ০ 

অস্রীভক্নন্নেতিক্র্ ।--অগ্ডাধারের (০৮৪৭1 ) বেদনা! জননে- 

ন্িয়ের ক্রুরেল মাযু (661)1609010]9] 1)6169) বাহিয়। নিম্মাভিমুখীন হয়। 

ন্নায়ুশূল প্রকৃতির রজ:£কচ্ছ রোগে ভয়াবহ কষ্ট ও বেদনা সহ খতুআ্রাব, 

আত শ্রীদ্রাগত ও অতি প্রচুর, এবং শিরশুঃল ও উরুর সন্ুখে নিষ্নবাহী 

বেদনা) রোগী গুল্সবাযুলক্ষণযুক্ত, অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ হয় এবং সহজেই 

চমকিয়া! উঠে। উপরিউক্ত প্রকারের প্রসবান্তিক বেদনায় গ্রচুর 

প্রসবাস্তিক ঝ লোকিয়ার আ্াব। 

ভিল্কিতু 1 £- হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাক্ষেত্রে ত্রযাস্হক্ত 

সাাইল্লাস্ম একমাত্র ল্লভ্ক্রচ্ছু,ল্লোগ বা লাশ্রক্রু 



জ্যান্থক্সাইলাম-_জ্যাবরেগ্তাই। ৪১১ 

€ন্লেদ্তিল্নীস্স বিশেষ উপকার প্রদর্শন করিয়াছে । বেদনা অতি ভয়া- 
বহরূপে যন্ত্রণাপ্রদ ও জবালাধুক্ত এবং তাহ ত্রুরেল সাধু দ্বারা উরু বাহিয়। 

নিয়াভিমুখীন হইলে উরু যেন অবশ হইয়াছে বলিয়া অনুভূতি জন্মে। 

সাধারণতঃ খতুআ্রাব প্রচুর থাকে এবং জরায়ুতে অতি যন্ত্রণাপ্রদ ঠেলমার! 

বেদনা হয়। ত্্যান্ু-লাহলাত্সজ্র বেদন! সাধারণতঃ শরীরের 

বামপার্থ আক্রমণ করিলেও ইহা দক্ষিণ অগ্ডাধার আক্রমণ করিয়া থাকে । 

বাধকের বেদনা ন্ায়শুলপ্রকৃতিবিশিষ্ট। ডাং হেল বলেন যে ইহা 

দ্বারা উপকার পাইতে হইলে বেদনার শ্বায়বিক প্রকৃতি অধিকতর 

থাকার প্রয়োজন। ইহার রোগাক্রমণের পূর্বদিন বামচক্ষুদধ প্রদেশে শিরঃ- 

শুল হইতে পারে। একহারা, কোমলাঙী ও বাত প্রক্কৃতির স্ত্রীলোক- 
দিগের পক্ষে ইহ! উপযোগী । 

৪1 জ্যাবরেণ্ডাই ( 75১০15001 )। 

সুললীল্ শ প্র ।--এগারি, এট্রপি, এমিল নাই, ফাইজ। 

সাপ্রান্রপ ভ্রিআী--ওষধপরীক্ষার্থ জ্যাবরেগ্ডাই সেবন করা- 

ইলে অচিরাৎ মুখমগ্ুল লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং মুখলালার শ্াব ও 

ঘর্ম আরম্ভ হইয়া! কতিপয় ঘণ্টা থাকিলেও এক ঘণ্টার মধ্যেই স্তস্তের 

পরিমাণ হাস হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুজলের অতিশয় বৃদ্ধি ও 

নাসিক! হইতে প্রচুর শ্রাব হয়) এবং গলগহ্বর, শ্বাসনলী এবং বায়ু 

নালী বা! ব্রঙ্কাইরও শ্লেশ্মাআ্াবের বুদ্ধি হইয়া! থাকে । কণীনিক সংকুচিত 

এবং দৃষ্টিসামপ্রম্তকারী পেশী ক্রিয়ার অক্ষেপ। লালান্রাব ও ঘন্ম নিবৃত্তি 

হওয়ার পরে শরীরাংশনিচয়, বিশেষতঃ মুখ এবং গলগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক 

হওয়ায় প্রভৃত তৃষ্ণ উপস্থিত হয়। শোণিতগতির বৃদ্ধি হইলেও ধমনীর 

আততভাবের থর্বত। এবং শরীরতাপের হ্রাস জন্মে । 

চিক্কিশুস্না অনেক সময়ে কলে্লেক্া প্রভৃতি তরুণ রোগের 
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পতনাবস্থার এবং ীইস্লিস্ প্রভৃতি সাংঘাতিক পুরাতন রোগের 
ঘন্দ ভকচাল্প্রেগুডাউই দ্বারা নিবারিত হইয়। থাকে । ভক্ত 

সত্ভান্ী্স নুতন সুহখলালাজ্রান্েল্প ইহা অন্যতম 
ওষধ। মফিয়া দ্বার পিত্বশিল! জনিত উদরশূল নিবারণের পর কোন 

রোগীর প্রভৃত মুখলালার শ্রাব জন্ত প্রগাঢ় বিবমিষ! ও ভয়াবহ বমন 

হওয়ায় তাহার অতি শোচনীয় অবস্থ। হইয়াছিল। আমি তাহাকে এক 

মাত্রা ভ্যাক্ল্রেশঞাউই ৩* ব্যবস্থা করায় প্রায় ২ মিনিটের মধ্যেই 
তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া স্থনিদ্রাগত হইয়াছিলেন। হক 

সন্কিকালীন্ন ৫্পোশিত্ভোচ্ছ্শস্ন এবং তাহার আম্ু- 

যঙ্গিক প্রচুর ঘন্ম, শরীরসীমার শীতলতা, বিবমিযা! ও বমন ইহা আরোগ্য 

করিয়াছে; কর্শহ্ুলগ্রন্কিল্র স্ক্রীভি ও প্রদ্কাত* 
বিশেষতঃ তাহ! অগ্ডকোষে স্থানান্তরিত হইলে, ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। 

ফলতঃ নানা প্রকার ছুভ্িলিভ্ভ্রাউ সংশোধনেই ডাং এলেনের মতে 

ইহ বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, যথা-চক্ষুর সিলিয়ারী পেশীর 

আক্ষেপ ; মতিয়াবিন্দ্ঘচিত দুষ্টিদৌর্বল্য ; চক্ষু গোলকাদির গঠন বিকার, 

জন্য দৃষ্টিসম্পাদনীয় সামঞ্জস্তের অভাব বশতঃ দৃষ্টিদৌববলয ; বক্রদৃষ্টি-_ 
যাহাতে সুস্থ চক্ষু বারা বস্তবিশেষ দর্শনকালে টের! চক্ষু অভ্যন্তর দিকে 

ঘূর্ণিত হয়; বিশেষ করিয়া বক্রদৃষ্টির অস্ত্রচিকিৎসার পর। 



লেক্চার ৮১ (স্া.) 
ইরিকেসি জাতীয় উষধশ্রেণী । 

১। রডডেগুণ। ২। চিমাফিলা। 
৩। ক্যাল্িয়া । ৪। লিডাম। 

| বডডেগু ণ (1১1)০900900170100 01)10581001)617)010, ) | 

উত্পক্স 1--প্রাতঃকালে ; বিশ্রামকালে ; বিদুৎযুক্ত ঝটিকার 

পূর্বের; সিক্ত এবং শীতল বাদুতে ; ঝটিকাবিশিষ্ট এবং শীতল দিবসে । 

ঞ্পম্পশহম 1--শয্যার উর্ধে অঙ্গ আকৃষ্ট রাখিলে। 

১নন্বক্ 1 রডডেওু,ণের কার্য্য প্রতিষেধক-_ব্রায়, ক্যাম্ষ, ক্লিমে, 

রাস্। 

সুলন্ীজ শুম্বপ্র 1--অরাম, ত্রায়,। ক্যান্কে কা, ক্রিমে, 

কনা, ক্যাল্মিয়া, লিডাম, লাইক, মার্ক, নাক্দ্ ভ, পাল্ম্, রেনাঙ্কু, 

রাম্, সিপি, সিলিক, সাল্ফ। 

াব্রান্রণপ ভরি 1-তাস্তব এবং পৈশিক উপাদানে রডডেও- 

ণের ক্রিয়া হওয়ায় ইহা শরীরের সন্ধিবাতিক এবং রসবাতিক অবস্থা 

উৎপন্ন করে। অগ্কোষ এবং উপকোষের (75010101015 ) আক্রমণ 

দ্বারা ইহা তাহাদিগের প্রদাহ, ম্ফীতি ও দড়কচড়া। ভাব উপস্থিত করে। 

লক্ষণ । 

গু$ভ্কন্নন্নেতিদ্রজ্স 1--মলঘ।র হইতে অওকোষ পধ্যন্ত আকৃষ্ট 
বৎ বেদনা । অগ্ডকোষ উর্ধে আকৃষ্ট, স্ফীত এবং বেদনাধুক্ত। অণ্ডকোষ, 

বিশেষতঃ উপকোষ স্পর্শে তীব্র বেদনাঘুক্ত। অওকোষ নিশ্পেষিতবৎ 

বেদনা সহ পধ্যায়ক্রমিক আকুষ্টতা। অগওকোধের, বিশেষতঃ দক্ষিণ 

অওকোষের ক্ফীতি ও দড়কচড়াভাব সহ প্রচণ্ড আকৃষ্টবৎ বেদনা উদর 
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এবং উরু পর্য্যস্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ অগ্কোষে খোঁচা ও স্ুচিবেধবৎ 

বেদনা। অগুকোযবেষটত্বকে চুলকনা এবং তৎসঙ্গিহিত প্রদেশে তাপ । 
প্রা ও ুউ 1 প্রভাষে শয্যায় থাকিতে অথবা! গাত্রোথান 

করিলে গ্রীবাপশ্চাতে রসবাতিক বেদনা এবং কাঠিন্ত । কটিদেশে 

ৃষ্টবৎ বেদনার রজনীতে ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি। পৃষ্ঠে মোচড়লাগার 

স্তায় অথবা বক্র হইয়া বসিয়৷ থাকার সায় বা অনেকক্ষণ পৃষ্ঠ চাপিয়! 

শয়ন করিয়। থাকার ন্যায় বেদনা । উপবেশনাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার শরীর- 

চালনায় হাম এবং নত করায় বুদ্ধি। 

ভভ্গীদিক 1 সমুদয় অঙ্গেই রসবাতিক, আকুষ্টব এবং ছিন্ন 

করার ন্তায় বেদনার বিশ্রামে এবং ঝটিকা ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বুদ্ধি । 

সন্ধিতে মোচড় লাগার ন্ভায় বেদনা! এবং ছিন্ন ও আকৃষ্টবৎ 

বেদনাও হয়। অধিকাংশ সময়ে প্রগণ্ড ও জজ্ঘার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের 

অস্থিবেষ্টঝিল্লিতে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনার রজনীতে, বিশ্রামে এবং 

আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি। হস্তের তাপ; দক্ষিণ হস্তের মধামা এবং 

অনামিক! অঙ্ুলিতে চলকনা সহ বিদর্প বৎ রক্তিম 

ওদকম্পক্ি লম্ষ্কঞ। 1 রডডেও,ণের প্রধান; প্রকৃতি এই যে 

ন্নিতু* স্নীভিল ও আডিক্কান্ুত্জ দিলে» বিশেষতঃ 
আভিক্কাল্ল সলমজাশেক্ষা ভ্াহাল্ল অব্যবহিত 
গ্পুর্্র্ে যখন বাধু বিছ্বাৎপৃর্ণ বা বিদ্যুৎ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তখন 

রোগের বৃদ্ধি হয়। বাযুর বৈছ্যতিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকা 

ইহা! ফস, নেটু কা এবং পিলিসিয়া সহ তুলনীয় । বিশ্রামকালে রোগ- 

যন্ত্রণার বুদ্ধি এবং শরীর চালনার অবস্থায় তাহার হাস হওয়ায় ইহা! রাস 

সহ তুলনীয়। কিন্তু রডডেগুণের রোগ গভীরতর উপাদান আক্রমণ 

করায় ও বিছ্াৎযুক্ত ঝটিক সহ তাহার বৃদ্ধির সম্বন্ধ থাকায় রাস 
হইতে প্রভেদিত হয় । 
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চিকিৎসা! । 

স্ুক্কত্দাহ5 এ্রকম্পিল্র। লা অন্কাহড্িস্ 1 পুরাতন 

একশিরা রোগে স্ফীত ও দড়কচড়াভাবযুক্ত অগও্কোষ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত 

এবং শীর্ণ হইতে থাকিলে ল্রভভ্ডেও$,এ৭ দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা! 
যায়। অওকোষে ৫ম্তিভ হওওজ্পাক্র অথবা ত্ছচা লাগাল 
লাস নবি! ইহার প্রদর্শক লক্ষণ । 

ভল্রাহম- পুরাতন একশিরা রোগে অগ্ডকোষরজ্জতে ম্নাযুশূল 

হইলে এবং রোগ দক্ষিণ পার্থ অধিকতর থাকিলে ইহ! উপযোগী। 

উযান্িসেজ্রিআী- দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জ,তে জালাযুক্ত ও স্থৃচি 
বেধবৎ বেদনা এবং দক্ষিণ অগুকোষে আকুষ্টবৎ বেদনা হইলে ইহা 

প্রয়োগযোগ্য। 

২। চিমাফিলা (0017097010118 0 07061185-) | 

ভুলনীক্স শুন্ঞ্র £--একন, এপিস, এপসাই, ক্যানা, স্তাট, 

ক্যান্থ!, ইকুইপি । 

সান্বাল্রপ। দত্রল্মা এব লঙ্ষণ্। £চিমাফিলা, মূত্র 

আক্রমণ করায় তাহার, বিশেষতঃ মৃত্রস্থালীর প্রতিশ্তায়িক প্রদাহ উৎপন্ন 

হয়। উপরিউত্ত প্রদাহ জন্য মুত্রের বর্ণের অতীব গভীরতা জন্মে এবং 
দুর্গন্ধ মুত্রে অধিক পরিমাণে দড়ি দড়ি শ্লেম্মার অথবা রক্তসংযুক্ত শ্রেম্মার 

এবং প্রচুর শ্রেম্মার তলানির বর্তমানতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে । মৃত্রত্যাগ 

করিতে জ্বাল। হয় ও মূত্রপথ ঝল্পিয়া যায় এবং মৃূত্রত্যাগের পুর্বে 

ও পরে অতান্ত কুম্থন থাকে । 

ছিক্কিশুস্না 1--উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত ম্ুজ্ক্ষচ্ছ, রোগে 

চিস্মাস্রিল! অন্যতম প্রধান ওষধ বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে । হ্মুত্র- 
হল্লীগ্র (২5000000০06 9109 )) শিশুদিগের ্মুক্রান্নাভি 
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(591001555100. 0£ 8117) )7) এবং মুত্ররোধকারী প্রষ্টেটগ্র্থি প্রদাহ 

প্রভৃতি রোগের ইহ! প্রশংদিত ওষধ। 

৩। কাল্লিয়। ল্যাটিফলিয় (705110015, 180109]12-) 

শহর 1--ক্যালিয়ার কার্যপ্রতিষেধক--একন, বেল। 

বভুলনলীঞ্ উন্্রণ্ধ £-একন, বেল, সিমিসি, ডিজি, হিপার সা, 

ফেলি সম্টম্, স্পাইজি, রাস্। জৎপিণ্ড রোগে স্পাইজিলিয়ার পর 
ক্যাল্সিয় সুফলপ্রদ ( হেরিং )। 

সাপ্রান্র ক্রি 1-ক্যালিয়ার প্রধান আক্রমণফলম্বরূপ 

হৃৎপিগ্ড ম্পননের শক্তির ও সঙ্খ্ার হাস জন্মে এবং নাড়ী ধীর গতি ও 

দুর্বল হইয়া যায়। ন্নাধু এবং পেশীমণ্ডলে ইহার ক্রিয়। হওয়ায় ইহা! 

ন্নায়ুশুল এবং রসবাতিক বেদনা, চন্চনি, অসাড়তা! ও অস্থিরত| উৎপন্ন 

করে। ইহার রসবাতিক বেদনার বিশেষতা এই যে তাহা সন্ধি হইতে 

সন্ধি অন্তরে যায়, অতি তীব্র বেদন। গুল্ফ সন্ধি অধিকতর আক্রমণ 

করে এবং সামান্ত চাণনায় বেদনার বুদ্ধি হয়। 

লক্ষণ | 

লুত্ীক্ু /_পেশীনিচয়ের ছুর্ধলতা। রোগী সর্বপ্রকার শ্রমসাধ্য- 

কাধ্যই পরিত্যাগ করে, কষ্টে উপর তলায় যাইতে পারে । ন্বাঘুশুলে 
দুর্বলতাই এক মাত্র সাধারণ লক্ষণ থাকে । উদরাময়ে শ্রান্তি ও শিরো- 
ঘূর্ণন জন্মে। হ্ৃৎকম্প হইলে শরীরের কম্প ও লোমহ্র্ষণ হয়। বেদ- 
নায় দক্ষিণ বাহুর অত্যন্ত কাঠিন্ত জন্মে। খোঁচার স্টায়, ছিন্নবৎ, চাপিত 

করার ভ্তার অথবা নিম্নাভিমুখীন তীরবেধবৎ বেদনা । বেদনায় 

আক্রান্ত অংশে অসাড়তা জন্মে অথবা বেদন! অন্তহিত হইলে অসাড়ত। 

শাকিয়া যায়। 

চ্ছ - চক্ষু সম্মুথে মিটি মিটি আলোকের দৃগ্ত। অসম্পূর্ণ দৃষ্টি। 
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চক্ষুতে বেদনা, চক্ষু ঘুণিত করিলে.বদ্ধিত। চক্ষুর চতুঃপার্খে এবং চক্ষু" 
পুটে কাঠিন্তের অনুভূতি । চক্ষুতে স্থচিবেধবৎ বেদনা । 

হুন্পি৩ এ নাভী 1--হৃৎকম্প হইলে উৎকণ্ঠা, শ্বাসকষ্ট 

এবং মুচ্ছ্গর ভাব জন্মে। ধীরে পি'ড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও হৃৎপিণ্ডের 
থরথর কম্পভাব। হৃৎংপিওদেশে রদবাতিক বেদনা । নাড়ী ধীরগতি 

এবং ক্ষীণ) অনিয়মিত ; দ্রুত আঘাতকারী, কিন্তু দুর্বল । 

হ্ৃৎপিগুবিবৃদ্ধি এবং রসবাতের পর হৎকপাটের অকর্মণ্যতা অথবা 

ঘনীভূত অবস্থা । হৃৎপিণ্ডের রসবাত নিবন্ধন তীরবেধ ও ছুরিকাঘাতবৎ 

বেদনা, হৃৎংপিগু হইতে বক্ষ ভেদ করিয়। বাম অংসফলকাস্থি পর্যন্ত যাওয়ায় 

হ্ৎপিগ্ডের প্রচণ্ড আঘাত হইতে থাকে । 

গ্পুল্টী 1--রজনীতে শয়নাবস্থায় পুষ্ঠে বেদনা । মেরুদণ্ডে অতি- 
শয় তাপ ও জ্বালাদুক্ত ও অশিশ্রান্ত বেদনা, কখন কখন কটিদেশে 
অধিকতর । শ্রোণিতে তীব্র অথবা আকৃষ্টবৎ বেদনার শরীর চালনায় 

ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায় কটিতে পক্ষাঘাঁতিক বেদন। 

এবং খঞ্জতা । 

ভভ্গ্কন্িভ্র |--বাম বাছতে বেদনা । বাম বাহুতে চাপবোধ। 
সপ্ধিনিচয় তপ্ত, লোহিত এবং স্ফীত। বজ্ষণ বা! হিপসন্ধি হইতে পদ 

পর্য্যন্ত অঙ্গে রসবাতিক বেদনা । ন্নায়ুশুলবৎ বেদনা গরীব হইতে দক্ষিণ 
বাহু বহিয়া কনিষ্ঠ অথবা অনামিক। অঙ্গুলি পর্যন্ত যায় । 

ত্র । শীত ও তাপের ত্বরিত পরিবর্তনশীলতা । কম্পে শরীরের 

শীতলতা কখন থাকে, কখন বা থাকে ন|। 

চিকিস।। 

লুবান্সুশ্ুল লা ন্নিউল্ল্েল্ভিকন। 4--শৈত্যসংস্পর্শ জনিত 

স্াুশলরোগে ক্যাল্সিজ্সা উপকারী । ইহার বিদীর্ণকারী বেদন। 

২৭ 
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উর্ধী চুয়ালের দন্ত পর্যন্ত আক্রমণ করে এবং তাহা দক্ষিণপার্খে অধিকতর 

থাকে; মানসিক শ্রান্তি এবং উত্তেজনায় বর্ধিত। ক্ক্যাল্নিজআা ও 

ভ্রিস্সোতুভিশকেল্র স্নাযুশূলে জাল! থাকে । 
ভ্াালেক্কাম্-ইহার গণ্ডাস্থির মাযুশূলে চাপ ও আততভাব থাকে 

এবং চাপে, চর্ধণে ও শীতলবারুসংশ্রবে তাহার বৃদ্ধি হয় । 
রোগী বোধ করে যেন আক্রান্ত শরীরাংশ চূর্ণবিচূর্ণ এবং সাড়াশির 

মধ্যে পিষ্ট হইয়াছে ; হাঁচিলে ও কথা বলিলে তাহার বৃদ্ধি । 

হুহুক্লোগ লা ভীউড্ডিভিততক-_ ভ্ডাউঞ্পীল্ট্রক্ি ভব 
দিতি ভরাট জবা হ্ভ্রছিক্রছ্্ব ।_ন্ৃৎপিওবিবুদ্ধিরোগে, বিশেষতঃ 

তাহা রপবাত ঘটিত হইলে হক্ল্যাঁলিক্সস্রী ফলগ্রদ। ইহাতেও 

হৃদরোগের সাধারণ লক্ষণ, প্বাম হস্তের অসাড়তা” বর্তমান থাকে । 

ক্যািযিসীরোগে হৃৎপিগড প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা ও অবক্রব্য 

যন্ত্রণা, কথঞ্চিৎ শ্বাসকষ্ট) জৎকম্প, এবং আমাশয় প্রদেশ হইতে হৃৎপিও 

অভিমুখে চাঁপ থাকে । হৃৎপিগুক্রিয়া অনিয়মিত ভয় এবং তাহার 

প্রত্যেক তৃতীয় অথবা চতুর্থ আঘাতের লোপ ঘটে। বক্ষঃ ভেদ 

করিয়া অংশফলকাস্থি পরাস্ত তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা । -ল্ডিষ্ঠ- 

শপজোগ দ্বালা স্ঞান্িক্ত ্রসলসবাভ €ল্সাগ সবসাউজ্ভা 
দিলেন ৫ হ্হুক্োগ জু্মো তাহার পক্ষে ক্যাল্নিহ্া 

উৎকৃষ্ট 'ইউষধ বলিয়া বিবেচিত । হ্্ণাল্ম্িআাল নাড়ীষ্পন্দন মন্থর 

হইলেও ডিভিজিউ্যানিলিলেল্ তুলা নহে। 

আলাউউল্যাক্কীব্র জৎপিগডরোগে দক্ষিণ বাছুর চন্চনি ও অসা- 

ডুত। জন্মে, কিন্তু বাম বাছুর এরূপ লক্ষণে ক্্যাঁল্মচিআা, ক্লাস 

এবং এ-কল্নাউ্ট্ প্রধান স্থান অধিকার করে। 

রসবাত নিবন্ধন তরুণ হৃৎবেষ্টবিল্লিপ্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস্রোগে 
তীব্র বেদনায় শ্বাসাভাব উৎপন্ন করিলে ক্যাল্নিজ্সা তাহার ওষধ। 



ক্যালিয়া | ৪১৯ 

ডাং হেরিং বলেন, হ্ৃৎ্পন্দনের অতি বৃদ্ধি নিবারণে ক্যাল্দমিসসা 
বিশেষ সাহাঁযা করে । 

ল্রনলাতক্পোগি জা ব্রিকউম্যাভিভকচ্ম ।-স্থানপরিবর্তন- 
শীল রসবাতরোগের ওুধধমধ্যে ব্য্যাভ্লুচ্িজী। অন্যতম । বক্ষের 
রূসবাতরোগের, অথব। সন্ধির রসবাত বা গাউটরোগ, সম্ভবতঃ বহিঃ 

প্রয়োগের ওউষধ ব্যবহারে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বা বসিয়া যাইয়া হৃৎপিণ্ড 

'আক্রমণ করিলে, ইহা তাভার নিশেষ ওষধ বলিয়া পরিগণিত। ইহার 

ছিন্নবৎ জজ্ঘর বেদনায় স্ফীতি ও জ্বর গাকে না, কিন্তু অতিশয় দৌর্ধবল্য 

থাকায় ইহাকে কুলন্টিক্া হম সহ তুলনা করা যায়। ব্ক্যাল্- 
সিজার বক্ষদেশের বেদনা তীর বেধার গ্ায় নিগ়াভিমুখী হইয়। 

আমাশয় ও উপরে প্রবেশ করে। গীবাপেশী টাটায় এবং পৃষ্ঠ খঞ্জতা 

প্রাপ্ত হয় । হেরিং বলেন প্যাল্মিস্সীক্র রলবাত শরীরের উর্ধাংশ 

হইতে নিয়াহশে যায়) কিন্তু ভাং ফ্াারিংটনের মতে ভিলিভাজে্ 

ল্যান সর্্রাস্জীতত্ডিউ এই হলদকল্না ন্িক্স হইতে 

শুল্ল গ্গামী হজম ॥ যাভাই হউক, ইহার রসবাতিক বেদন! হস্তের 

উর্জাংশে ও পদের" নিয়া"শে আধিকতর থাকে এবং নিদ্রার প্রারস্তে 

তাহা বর্ধিত হয়। ব্ল্যাল্্চন্সিজাজ প্রদাহিক রদবাতরোগ স্থান্গ্ররি- 

বর্তননীলতা বশতঃ সন্ধি ভইতে সন্ধি অন্তরে যায় এবং তাহাতে 'প্রবল 

জর, অপহনীয় বেদনা ও জৎপি গড আক্রমণের প্রবণতা থাকে এবং অঙ্গ- 

চালনায় বদ্ধিত হয়। জতকপাঁটে সঞ্চিত পদার্থ (06190516) জন্বন্ধে 

লালসা এবং হিনঞ্খিলাসম ক্ান্দ্রনিন্কানি আমাদিগের সর্ববা- 
গ্রগণ্য ওষধধ। ভিলভ্ভাঙ্ম এবং ক্ক্যাল্ন্সিআী। ব্যতীতও রস- 

বাতরোগে লড়ে. আমাদিগের অগ্তঠতম উপকারী ওষধ। 

আব্বহাওজআল্ সল্িবতুলেক্ সহজে তে 

তল্সীগ্গেল্স ভ্রাসন্রন্তি ভবন বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ) 



৪২৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য্বজ্ঞান। 

ল্লাসেল্ ভ্তায় ইহারও বেদনার বিশ্রামে বুদ্ধি হইয়া থাকে । 

কিনিভালেব্ত্ স্তায় ল্রভ্ডল্প রোগও বিশেষরূপে. ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ 

করে। ্ষ্যাল্নিমাওও ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে, কিন্তু নিনভ্ভাচ্ম 

অথব! ল্রব্ভল্ শ্তায় তাহার কোন বিশেষ প্রভেদক নাই । ভ্ডাঁলল- 

লমালাত্ও রনসবাতরোগের একটি প্রধান উষধ, হঠাৎ বাধুর পরিবর্তন 

ইহার বেদনার বৃদ্ধির কারণ। 

৪ । লিডাম্ ( [,96100 [98005016 ) 

সম্ক্ষ ।--লিডাম্ যাতার কার্যের প্রতিষেধক-_-আল্কহল, এপিস, 

সিংক। লিডামের কার্য্ের প্রতিষেধক--ক্যাম্ফর | 

সাব্রাব্রণ্ ভ্রিস্া ।- রসবিল্লি নৈষ্মিকবিল্লি ও তান্তবোপাদন 

এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লি ও ত্বকৃ ভিলভ্ডাস্ম দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় উপরিউক্ত 

উপাদানাদির যে প্রদাহ জন্মে, তাহা! সন্ধিবাত অথবা রসবাতিক 

প্রকৃতি ধারণ করে। তাহাতে আ্রাবের বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব জন্মিলে উপাদানে 

নিরেট পার্থিববস্তস্তপের সংস্থাপনা হয়। রুগ্ন শরীরাংশের শীর্ঘতা এবং 

সম্পূর্ণ শরীরে শোথবৎ স্ফীতি জন্মে। রূসবাত ও ক্ষুদ্রবাত বা গাউটরোগ 
প্রবণতাবিশিষ্ট এবং অমিত-মগুরাপান-ভগ্র-স্বাস্থা ব্যজিদিগের পক্ষে ইহ! 

উপযোগী। 

লক্ষণ । 

লুীল্ু।-উৎকগ্ঠার ভাব এবং মুচ্ছর ফিট । অঙ্গনিচয় এবং 

সম্পূর্ণ শরীর দুষ্ট বা আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনাযুক্ত। অঙ্গাদি জাল! 

করে বলিয়! ও তাহার তাপ জগ্ঠ স্হান ভাস সহ্য ভ্ঞস মাও 

রোগা অনাবৃত হইতে চাহে । বদলা আআক্রাজ্ড ম্পলী- 
ল্ীহস্ণ ভ্তলী পপল্িলর্ভনন ক্রল্ত্রেঃ বেদনার প্রকৃতি 

চান হুযাক্সঞ ভিন এ লহ দু সনি, 4 



লিডাম্। ৪২১ 

চমক । আলোকাসহিষুতা ; কণীনিকার বিস্তৃতি। জ্বালাযুক্ত 

ও হাজাকর জলঙ্রাব। কণ্জাংটাইভা ব৷ যোজক বিল্লিতে কালশিরা । 

্রীসনঅন্দ্র ।- স্বরযন্ত্রের শুড়গুড়ি বশতঃ ফাপা শব্দযুক্ত, যন্ত্রণাকর 

এবং আক্ষেপিক কাঁমি; কামির পুর্বে রোগীর শ্বাসাভাব ঘটে, 

পরে মস্তক ঘৃণিত হওয়ায় রোগী টলিতে টলিতে চলে ; দুইবারের চেষ্টায় 

সম্পূর্ণ শ্বাস গৃহীত হয়; অপরাই ১২ টার পরে ও প্রাতঃকালে দুর্ন্ধ, 
পুয়বৎ অথব! রক্ত ও বুদ্বুদঘুক্ত রক্ত নিষ্টঘাত হয়। 

আীলা। ও ০৯ ।-উপবেশনাবস্থা ভইতে গাত্রোথানকালে পৃষ্ট 
এবং কটির বেদনাযুক্ত অনমনীয়তা ; অংদফলকাস্থিদেশেও গ্ররূপ 

বেদন।। 

ভদ্র চ্ছ।-অঙ্গের রসবাতিক ও ছিন্নবং বেদনার চালনায় 

বুদ্ধি। বুদ্ধাবস্থায় হস্তচালনায় অথবা! কিছু ধারণে যেরূপ কম্প হয়, 

হস্তের তন্রপ কম্প। বৃদ্ধানুষ্ঠের গথম সন্ধিতে গর্ভ করার স্ঠায় 
বেদনা । হস্তাঙ্থুলির পংক্তিঅস্থি (10109181765 ) বেষ্ঠঝিল্লি বেদনাযুক্ত | 

ন্লি্বাভ্ 1-'বাম হিপ্সন্ধিপশ্চাতে মোচড় লাগার স্তায় বেদনায় 

বোধ যেন পেশীনিচয় স্থানচ্যত; চলিতে, অথবা স্পর্শে বেদনার 
বুদ্ধি) ভ্রমণকালে জান্ুসন্ধিতে স্ফীতি এবং টানটান ভাব ও খোচা 

লাগার ন্যায় বেদনা । জানুসন্ধির কড়কড়ানি। টনটন্ বেদনা ও 

স্কীতি পায়ের ডিমের উদ্ধে বিস্তৃত ও সন্ধ্যাকালে বদ্ধিত প্রাতঃ 

কালে জংঘার কাঠিন্ঠ। ভ্রমণকালে জানুর তুর্বলতা ও কম্প। জানু- 

সন্ধিতে টাটানি ও ছিন্নবৎ বেদনা । গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার বা 

পদন্থলন হওয়ার ন্যায় বেদনা, চালনায় বদ্ধিত। পদের এবং তাহা 

হইতে জানু পর্যন্ত স্থানের স্ফীতি। পদ ভারি ও ক্লান্ত এবং অনমনীয় 

ও কঠিন। ভ্রমণে পদতলের বেদনায় যেন তাহা স্ুষ্ট হইয়াছে। 



৪২২ হোমিওপ্যাথিক তৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

পদ নিক্ষেপ করিলে তাহার বৃদ্ধাঙ্থুলির তলদেশ স্ফীত, কোমল ও স্ৃষ্টবৎ 

বোধ। পদের বৃদ্ধানষ্ঠে ুচিবেধবৎ বেন! । 

জচ্ছন্নিল্জ্স। সন্ধির উপরে বেদনাযুক্ত ও কঠিন গুটিকা ব 
নোড ও চুর্ণ কক্করবৎ পিগাকার পদার্থ। জান্গ এবং মনিবন্ধসন্ধিতে 

চাপযুক্ত বেদনা । ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। রবাত নিম়াঙ্গে আরম্ভ হইয়! 

উত্ধে যায়। রজনীতে শয্যায় গাত্রচালনা করিলে সমস্ত সন্ধিতে পক্ষা- 

ঘাতিক বেদনা । অঙ্গাদি অসাড় ও তাহাতে ঝিন্বিনি। শরীরের 
নান। বিধ স্থান ও সন্ধির বেদনার ওয়াইনমগ্তপানে বৃদ্ধি। 

জ্বকু।- ত্বগুতেদে কীটদংশনবৎ জাল। ও হুল বিদ্ধবৎ বেদন1। 

চিকিৎসা । 
ব্রসবাভিনোগ আহা কিিকন্তািভ্কম গ্রন্বছ 

গিট লা! লুজ লাক £-রসবাত ও গাউটরোগের, বিশেষতঃ 
গাউটের, কিনিভ্াঁন্ম অতি উৎকৃষ্ট 'উষধ মধ্যে গণ্য । স্শলীল্েল 

ন্বি্্র হইতে হদল্বাব্র শীতে আতা ইহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদশক । নকুললক্রাইইলাম্ম্ এবং অন্তান্ত কতিপয় উষধের 
এবং ইহারও ক্ষুদ্র সন্ধি সহ বিশেষ আকর্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে 
গুটিক! জন্মে এবং বেদন। উদ্ধগাষী হয়। শয্যাতাপে বেদনার বুদ্ধি। 

সন্ধিমধ্যে অল্প রসক্ষরণ হয় এবং তাহা শুক ও কঠিন হওয়ায় পুর্ব কথিত 

বর্তল (০০5155) জন্মে। ভিনভ্ডাঞ্মগ ক্কল্চিক্ষীতুসন্ 

হ্যায়, সন্ধিতে প্রবল ও ছিন্নবৎ বেদন। উৎপন্ন করে) আক্রান্ত অঙ্গের 

দুর্বলত1 এবং উপরিভাগে শীতলতা। ও অসাড়তা জন্মে। কোন প্রকার 

উদ্ভেদ কিন্ব। স্ফীতি অথব! জর ব্যতীত রসবাতিক রক্তিম! ( 11)0050)8 

[০0০95002) ) জন্মিলে ভিল্জ্ভান্ম তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে । 

পদের এক প্রকার কঠিন ও অদম্য স্ফীতি ভিলিভ্ডাঁঞ্ম দ্বারা আরোগ্য হয়। 

ফণতঃ নিম্নলিখিত কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা এ রোগে ভিনভ্ডান্ম, 



লিডাম্। ৪২৩ 

পরিচিত হইয়। থাকে, যথাঃ--১। বেদনার উর্ধগতি। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

সন্ধিতে *বর্ভুল” বা নোড়ের সংস্থাপন! । ৩। শয্যাতাপে রোগের বৃদ্ধি । 

৪। চালনায় বেদনার বৃদ্ধি। অধিক মাত্রায় ুল্টিক্া 
প্রয়োগ নিবন্ধন কুফল নষ্ট করিতে ইহা! সক্ষম। 

সক্কিলীতি লা আখ.ইভিস্ন +_ল্লিভ্ডান্ম গাউটের স্থায় 
নান! প্রকার সন্ধিরোগও আরোগ্য করিতে সক্ষম । ইহাতে পদ নিক্ষেপ 

করিলে পদের বৃদ্ধানুষ্ঠ ম্ফীত হয়, টাটায় এবং বেদনা করে ও তাহার 

আকৃষ্টবৎ বেদনা তাঁপে, চাপে ও চালনায় বর্ধিত হয়। ক্রাজন্িজ্া 

সহ ইহার প্রভেদ এই যে তাহাতে সন্ধি অভ্যন্তরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর 

রসক্ষরণ হয়; হিপ্সন্ধির তাপযুক্ত স্ফীতিতে ইহা ক্রাজটিন অপেক্ষা 

অধিকতর উপকারী । ভিনগ্ডাক্মেক্ সর্বপ্রকার বেদনারই উর্দাদিকে 

গতি । পূর্বে বল! হইয়াছে ইহা কুল্নৃচিল্ল কুফল নষ্টকারী। 
এজন্ঠ এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীর প্রথম হোমিওপ্যাথিক 

ওষধ লিডাম হওয়া সঙ্গত, কেননা এলপ্যাথগণ ন্কভ্নূচ্্র বছল 

ব্যবহার করাই সম্ভব । ইহ স্মরণীয় বে, শীতলতা! সহ নিলভ্ভাস্মেক্্র 

অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ” কেননা উহার সম্্বজিপ্র োগিলস্ষপ- 

সহকউই শীভলভ্ডা ন্বতুঁমান শ্রাক্ষে। ইজ 
হত সন্ধিতে বর্তূল জন্মে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গশীমায় ছিন্নবৎ 

বেদনা এবং পেশীর সংকোচন হয় । জান্ুসন্ধিতে গাউট প্রকৃতির প্রদাহেও 

ইহা! উপকারী । 

সাভ্ভককও্দলহ ( শিবাদুঙু, স্নেহআবী বিল্লিপ্রদাহ |) ম্না 
সাইন্ভ্ডাউঠ্উস্ন।-অভিঘাত বশতঃ তরুণ সাইনভাইটিন্ রোগে 
সন্ধিমত্যন্তরে রসক্ষরণ হইলে ভিলভ্ডাস্ম প্রযুক্ত হয়; আক্রান্ত শরীরাংশ 

স্পর্শাসহিষ্ণণ থাকে, তাহাতে কনকনানি ও ছিন্নবৎ বেদন! হয়, কিন্তু জর 

প্রায় থাকে না । নাতিপ্রৰল জানুসন্ধিরোগের ইহ বিশেষ উপযোগী ওষধ। 



৪২৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

কল্লুচ্ক চাপে স্পষ্টতর স্থিতিস্থাপক-কোমলতা (ম1০- 

চ086101) ) বিশিষ্ট এবং জড় প্রকৃতির সন্ধিস্ফীতিতে ইহা উপকারী । সন্ধির 

কাঠিন্ত জন্মে এবং সন্ধিতে জলশোথ (17015019519) প্রবণতা থাকে । 

লতা লী ভিহিেেভ্ত ।--জরাবুর বহুপদার্বদ বা পলি- 
পাস হইতে রুক্তশ্াব হইলে ভিনভ্ডাহ্ম উপকারী । এস্থলে ইহা ভিজ 

সমীইন্বল্র ও হ্ুস্ন্ সহ তুলনীয়। মছ্ধপায়ী এবং রসবাতধাতু গ্রস্ত 

ব্ক্তিদিগের রক্তকাপিতে উজ্জল লোহিত ও সূফেন রক্ত নিষ্ট্যত হইলে 

ইহা দ্বারা ফলাশ! কর! যায়। মগ্পায়ীর রোগে ওশ্পিকসাস ইহার 
সহিত তুলনীয় ওষধ। 

আাহ্নাভত্ক তল্লা আা ইও৪,টিতক 4 সুঙ্ষাগ্র, অন্ত্রবিদ্ধ 

ক্ষত এবং কোষময় ঝিল্লিহীন শরীরাংশের ক্ষত আরোগ্য ভিজা 

উপযোগী । বুহজ্জতীয় মশ| (11095019100) এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের 

দংশন ও ছুলবেধ বশতঃ পীড়ার উপশমেও ইহা! উপকারী । জ্আন্লি, 

ল্যাতেনগুলনী5 ্র্যাক্ষিসেগ্রিআা এবং ভ্াউন্পিল্িক্কাম্্ 
প্রভৃতি ওষধ দ্বারা চিকিৎসার অনুপযোগী স্থলে ইহ] ব্যবহৃত হইয় 

থাকে। যেমন ছে চালাগ! ক্ষতে জানি, ছিন্ন ্ষতে হাাউস্পিজিক্কাম্ 

এবং ক্যাজেনও5 ছুরিকাদি ধারাল অস্ত্রের কর্তনে ই্্যাক্রিশ্নে- 
ভিজা ? তদ্রুপ সড়কি, পেরেক প্রভৃতি শুক্ষাগ্র অস্ত্রের বেঁধ জন্ঠ ক্ষতে 

ভিনভাঙ্ম দ্বার প্রকষ্টতর উপকার হয়। ক্ষুরের ক্ষত এবং তজ্জন্ত 

সর্ধালীন আক্ষেপ ইহা দ্বারা আরোগা হইয়াছে। জরের তাপ- 

কালেও শ্রীতলতার বর্তমানত। ইহার প্রদর্শক হইতে পারে। সুচির 

খোঁচ! ও নেক্ড়ে ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তর দংশন নিবন্ধন কঠিন 

বিষাক্ত ক্ষত ইহা দারা আরোগ্য হইয়াছে । 
ডাং ন্তাস্ বলেন-_ এুষ্ট্যাঘাত জন্য চক্ষুর কালশির1 প্র্যাক আই” 

আরোগ্যে কোন উষধই ভ্নিভাী্ম ২**র সমকক্ষ নহে ।* 



লেকচার ৮২ (10গঢাাত অস্ত) 

উফর্বিবয়েসি জাতিভূক্ত ওষধশ্রেণী। 

১। ক্রোটন। ২। উফর্ব্বিয়া্ রেজিনিফেরা । 

৩। উফর্বরবিযা করলেটা। ৪। গ্রিলিপ্তিয়া। 
৫1 এক্যালিফা ইণ্ডিকা! | 

৬ | ক্রোটন টিগ্লিযাম (01010171 116110100 )। 

-ম্লক্ষ ।-_ ক্রোটন কার্যযপ্রতিষেধ করে--রাস বিষক্রিয়ার। 

সাপ্রান্রঞ্ ভরসা ।--ক্রোটনের সর্বপ্রধান ক্রিয়া অন্ত্রপথে ও 

ত্বকে লক্ষিত হইয়া থাকে | অন্ত্রপথ হইতে গ্রভূত রক্তাম্ু নিঃসারণ দ্বার! 
ইভা প্রচুর, জলবৎ উদরাময় এবং ত্বকে ইহা! স্ুস্প্ পামা বা এক্জিমার 

উদ্ভেদধৎ উদ্ভেদ উৎপন্ন করে। 

শক” হি এনহ হলদ্বাল্র ।পুণ এবং স্ফীত উদরের 
নাভির চতুষ্পার্থ্বে কামড়ানি বেদনা । উদরে অস্বস্তিপ্রদ শৃন্ঠতা ও অতি 

ক্ষধাবোধ ; উদরের ডাক । অন্ত্রের, বিশ্যেতঃ উদরের বাম পার্শখে, গড়গড় 

করায় বোধ যেন অন্তরে কেবলই জল রহিয়াছে । অন্ত্রমধ্যে জলপতনবৎ 

শব্দ । অনেক বায়ু সহ হঠাৎ বিষ্ভার নিঃসরণ। নাভিতে চাপ দিলে 

নিয়ে মলদ্বার পর্্যস্ত একরূপ বেদনার অনুভব এবং মলদ্বারে একরূপ 

অবিশ্রান্ত বহিরাভিমুখীন চাপ। অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকার পরে 

হুঙ্গ্ ও চিলি লুক র্শে্র লউইল্ ল্ঠাক্ম হল্ন 

হলাশু €লক্গেন্্ সহিত সল্লান্দ্র হইতে দুলতে 

স্নিজ্কিগু হজ £ অতিশয় পাতল! ও ঈষৎ হরিদ্রাভ বিষ্ঠা বেগে 

নির্গত। বেদনাহীন জলবৎ উদরাময় | 
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স্্রীভকল্মন্নেত্রিত্র্স ।_কঠিন এবং স্ফীত স্তনাগ্রবেদনা অংশ- 
ফলকাস্থিতে যায়। স্তনাগ্র স্পর্শে টাটানিযুক্ত স্তনদানকালে স্তনাগ্র ভেদ 

করিয়া যন্ত্রণাপ্র্দ বেদন! এ পার্থেরই অসংফলকাস্থিতে যায় । 

স্ব ।--অগ্কোধষবেষ্টের বাম পার্খের বিপরীত উরুতে স্পর্শে ও 

ভ্রমণে বেদন! ও টাটানিযুক্ত, লোহিত বর্ণ এবং সিক্ত ত্বকস্থান হইতে 

দুর্গন্ধ রসের নিঃদরণ | রক্তিমাবিশিষ্ট ত্বকে চুলকন। ও বেদনাধুক্ত জাল! 
এবং রসবিস্বিক! ও পুয়গুটিক! জন্মে ) পুয়গুটিক। শুফ্ হইয়া! যায় এবং 

তাহা হইতে উপত্বকম্থলন হয়। কগু)যুক্ত পৃয়গুটিকা। 

চিকিৎসা । 

ভদকল্লান্মস্স 5. উউদকল্রশুল /_হোমিওপ্যাথি মতে 

হভ্রনউন্ন উদরাময়ের সগ্ভোফলপ্রদ এখং প্রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় 
ওউষধমধ্যে গণা | উচ্হ্ব স্ীতির্ন ভুল সাল স্ুলেলল্ 

সুখ হুউভ্ডে সন্বেগে জুল নিক্ষিওু হজ ল্ঞাজজ 
সল্লল্লীভ্ভ্র হইতে দ্ুব্ে ম্িক্ষেঞ্স হত্ওজী, ইহার বিশেষ 

প্রকারের শুস্পসগ্গ জ্বী ভিলনিআা ' ও লসমলেম্ত 

শুলানলত্ডা এবং আআভাবে ও শান্বান্তেই কল- 
ভ্যাগেজ হ্বন্বি5 এ রোগে ত্রাউিন্নেল্ প্রদর্শক । উদরশৃল 
বর্তমান থাকিলে তাহা হকুলন্িল্র উদরশূল সহ তুলনীয়। উদরাময়ে 

ইহার প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে হইলে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্তান্ত কতিপয়, 
ওঁষধ সহ ইহার তুলনা কর! আবগ্তক | তাহাতে প্রথমেই ইইলেনেজেল্্ি 

আমাদিগের ন্মরণপথারূঢ় হয়। এই ওষধের বুদবুদঘুক্ত প্রচুর অতি- 
সারের ঝিষ্টা অতি বেগের সহিত নির্গত হয় এবং তাহার পূর্বে 

উদ্রে কর্তনবৎ বেদনা, শীতভাব, অত্যন্ত দুর্বলতা ও উদ্রশূল উপস্থিত 

হইয়া থাকে । এই উদ্নরাময় সর্বদাই বেগে নিঃসরণশীল এবং কখন 
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কখন জলপাইর বর্ণের হ্টায় সবুজ. দ্বিতীয় ওষধ গ্রযার্টিস্সালাক্ বেগে 
নিঃসরণশীল জলবৎ উদরাময়ের বিষ্ঠা কলের মুখ হইতে জল পড়ার স্তায় 
সরলান্ত্র হইতে হড়হড় করিয়া পড়ে, বিষ্ঠা পীতাতসবুজ ও বুদবুদযুক্ত 

থাকে এবং আনুষঙ্গিকরূপে উদ্রমধ্যে শৈত্যের অনুভূতি জন্মে। 
তৃতীয় জ্ক্যাউ্রস্কান্ভ্র জলবৎ উদরাময়ে জলবৎ বিষ্ঠা ও প্রভৃত বায়ু 
বেগে নিঃসরণ হয় এবং তাহার সহিত উদর স্ফীতি এবং দুর্বলতা থাঁকে। 

চতুর্থ স্থানীয় গ্যীল্ল্রোভ্কল্লিন্ী বেগের সহিত এককালীন বা এক 

দমে নিঃসরণ হওয়ার পরে রোগীর কষ্টের বিলক্ষণ উপশম বোধ হয়। 
বিষ্ঠ। পাতলা ও জলবৎ। 

সংক্ষেপতঃ পীতবর্ণ জলবৎ ঝিষ্টা হঠাৎ দূরে নিক্ষিপ্ু হওয়া এবং 
আহারে ও পানে রোগের বৃদ্ধি ত্রাটউউন্দেন্স ; উদরে কর্তনবৎ 

বেদনা, শীতের অনুভূতি এবং ছুর্বলতা! 'ও উদরশূল হওয়ার পর বুদ- 

বুদঘুক্ত ও প্রভৃত তরল ঝিষ্টার বেগে নিঃসরণ ইল্লেত্লল 3 পীতাভ- 

সবুজ, জলবৎ ও বুদবুদধুক্ত বিষ্ঠা যেন কলের মুখ হইতে বেগে ত্যাগ 

হওয়া, উদর মধ্যে শীতল বোধ এবং অত্যধিক পরিমাণ, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ 

জলপান রোগের * কারণরূপে বর্তমান থাকা গ্রাযািঝ্জোন্ ১ অতি 
বেগবান্ জললোতের স্তায় মলনিঃমরণ, জলবৎ ও শ্বেত লালার হ্যায় 

প্রভূত পরিমাণ জলব্ বমন এবং বোতল হইতে উদর মধ্যে জল 

। ঢালার ন্যায় শব্দ ভ্ক্যাউ্রজ্কাল্র ;॥ এবং কথঞ্চিৎ প্রলম্বিত একমাত্র 

চেষ্টায় এক যোগে সম্পূর্ণ বিষ্ঠার নিঃসরণ এবং নিঃপরণের পরে উদর 
হইতে কোন কষ্টদায়ক বস্ত বহিনিষ্্রান্ত হইয়৷ যাওয়ার অন্তৃভূতি 
গযাল্ল্ে'ভেকল্র প্রদশক | 

অকুল্লোগ-ক্কাউিল্র, সীমা হা এক্কাভিলসা ৯ 

হগ্রসীড়ক্কা লা চ্িলুকত্রাউউস্ন্ লোহিত বর্ণ ত্বকৃহ্মির 
উপরি অসংখ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রসবিদ্বিক1 উৎপন্ন হইলে ও তাহাতে ভয়ঙ্কর 
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চুলকনা থাকিলে €ক্রশাউৈন্ন দ্বার। উপকার হয়। এই সকল উদ্ভেদ 

অগ্ডকোধঝেষ্ট ত্বক ও উরুমধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন হইলে মুত্রসন্বন্ধীয় কষ্ট 
থাকে । এুক্রাঁউন্লেক্স রসবিদ্বিকার কোন কোনটি বুহদায়তন হয়, 

অপরগুলি গলিয়া যাওয়ায় ত্বকস্থান লোহিতবর্ণ ও আর্দ্র থাকিয়া যায়। 

কচিৎ রসবিশ্বিকা পুয়গুটিকায় পরিণত হইলে অবশেষে তাহাতে ধৃসরবর্ণ 

মামড়ি জন্মে। €ক্রগাউন্ন সদৃশ উদরাময় বর্তমান থাকিলে ঈষৎ 
গীত মামড়িযুক্ত জুগ্রদস্ীডক্কা। ইহা আরোগ্য করিতে পারে। 

উফর্ব্বিয়াম রেজিনিফেরা | 

(150101)011)1017 1২551101061 ) 

সাপ্রান্র্। ভরসা ইহার সমক্রিয় ক্রোটন ও জ্যাট্রফা গুভৃতি 

প্রভূত অতিসারোত্পাদক বস্তর নায় উফর্কিয়াম রেজিনিফেরাও 

পরিপাকপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়! বমন ও বিরেচনাদি যাবতীয় কলেরা 

সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহ! মন্তিফ্ষে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে 
প্রবল উন্মাদলক্ষণ উপস্থিত হয়। ডাং হেম্পেলের মতে আমাশয় 

ও অন্ত্রের যতই উত্তেজন৷ থাকুক ন1! কেন উপরি উক্ত প্রকৃতির মস্তি 

লক্ষণ এবং মস্তিক্ষের রক্তাধিক্য অথব! উত্তেজনার অভাবে ইহা রোগ- 

চিকিৎসায় ফলপ্রদ হয় না। ইহ] শ্বাসবন্ত্পথের শ্রৈম্সিকবিল্লিতে প্রবল 

উত্তেজন1 ও প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং ত্বকে ক্রিয়। প্রকাশ করিলে হাম, 

বসন্তা্ি এবং বিসর্পিকাবৎ উদ্ভেদ জন্মে । 

লক্ষণ । 

হন্ব-ব্যাদবাধু ); উৎকঠা;) আশঙ্কা। মস্তিষ্কে প্রচণ্ড রক্তাধিক্য 

বশতঃ প্রবল উন্মাদ বৎ লক্ষণ উৎপন্ন হয় :এবং নাড়ী অনিয়মিত ও ক্রুত 

থাকে । 

স্বানিক্রীছিক শ্রামভ্ঞ 1- পুনঃ পুনঃ হাচি ) শ্রাবযুক্ত নাসিকা- 
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স্দি। কণা অথবা বক্ষের শুড়শুড়ি জন্ত হক হকৃ করিয়। শু কাদি। 
কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস । বক্ষের বাম পার্খে স্থচিবেধবৎ বেদনা । 

সুংখগহবল্রািল সল্্িপী-কুঅভ্্র 4 শুন্তগর্ভ দস্তে যেন জর 
বসানের ও ঝাঁকির ন্যায় বেদনায় তাহা উৎপাটিত হওয়ার অনুভূতি । 
শীতল জলের তৃষ্ণা । উদগার; পুনঃ পুনঃ হিক্ক।। বিবমিষা ও 

বমন। আমাশয়ে জালা । আমাশয়ে আক্ষেপিক সংকোচন এবং 

' কানড়ানি । উদর বপিয়া যায় । পেট ডাঁকিলে বাবুনিঃদরণ। বায়ু 

কর্তক প্রচণ্ড ও আক্ষেপিক উদরশূল। প্রচুর উদ্ররাময় ও বগন। 

বিষ্ঠা প্রচুর, উদ্রানয়ের হায়, আনরক্তরোগের স্তায়, উচ্ছলিত এবং 
পাতল! ও জলবৎ ; বিষ্ট। লেইর গ্তায়, ঈষৎ পীত এবং কর্দমাকার | 

বুবু 1-বিসর্পবৎ প্রদাহ) বৃহৎ কোক্ষা ঈষৎ পীত রসপুর্ণ। 

ত্বক ও তদধঃকোযময় বিল্লির প্রচণ্ড প্রদাহ । ত্বকে পুয়গুটিক1 ও পাম! 
প্রভৃতির হ্যায় উত্ভেদ ; তাহাতে পচাক্ষত ব। গ্যাংগ্রিণ। জালাবুক্ত চুল- 

কন। হইতে নিঃস্যত রূসে ত্বক খাইয়া যায় । 

ছিল্কিহসা 1 আম্যাশজ্সানিভ্রক্ক ওুদাহ 5 ভসভি- 

সান্ল ও ল্যান (91907711০) ককুলেনন্া প্রভৃতি রোগে 

উপসর্গ স্বপ্ণপ ম্ভিক্ষেল্প ভত্তেজ্ন্না ও ওল লতা 
প্রেক্য৯ এবং ৬৮৩ অ্রলাঞ্প ও শস্ম্রীদললু লম্কষণ্ বর্তমান 

থাকিলে ভজ্কর্ঞিসীন্ম দ্বারা তাহার উপকার হয়। €ঢকস্ণ- 

ন্বা্পী সর্দি বা ইনক্রুজেওছা্রোতে অত্যন্ত হাচি, চক্ষুর 
জলম্রাব, হাজাকর নাসিকাত্রাব এবং হক্ হকু শব্দের কাসি হইলে ইহ! 

তাহার ওষধ। পূর্ববিবৃত লক্ষণযুক্ত চ্ভুশ্টুল্ন ইহ! আরোগা করি- 
যাছে। গপ্ুস্থলের ন্রিসর্সলোগে আ্সবিন্মিক্া। জল্িযিনেন 

ও স্সভ্যম্ভ ত্ল্পভাঞস আন্কিলেল তাহার পক্ষে ইহ উপকারী 

বলিয়। কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্ুকসস্পোহত ল্বিসর্স 
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ভ্লীভীক্ম শুরদীত5 গুন শু ভকডভ্ডালাশলল 
শক্ত এবং স্ঁচাঙ্ষভ্ বা গযাহডিিশ ইহ কার্ধ্যকারী। 

_কর্টি বা ক্্যান্লান্লল্োগে ইহার বহিঃপ্রয়োগ উপকারী। 
কথিত আছে ইহা ন্রিশ্শেন শ্রাবন এ্রসিহ্িজিজোচ্মা 

বাকক্ষউল্রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছে । 
৩। উকফর্বিবিষ়। করুলেট। (17010100105 00101852501 

সাব্রান্রপ ভ্রিজআা বহু লক্ষণ /-উক্কর্ডিআ 

লনা! প্রধানতঃ পরিপাক যন্ত্রের শ্রৈম্মিকঝিল্লিতে এবং ত্বকেও 

ন্যনাধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রথমে ভুক্ত বস্ত এবং আমাশয়স্থ অন্যান 

বস্তু, পরে গ্রভুত পরিমাণ শ্রেম্মামিশ্রিত জল এবং কলেরার বিষ্টার ন্তায় পরি- 

স্কার (তুল ধৌত) জলের স্তার পদার্থের প্রবল বমন এবং তাহার অব্যবহিত 
পরেই অল্প সময় ব্যবধান বিশিষ্ট পর্ধযায়ক্রমিক প্রভূত উদরাময় ও বমন হইয়া! 
থাকে ; তাহার আন্ুষঙ্গিক লক্ষণস্বরূপ অন্ত্রের বেদনাধুক্ত আক্ষেপ, প্রভৃত 

উৎ্ক্া এবং মৃত্যুর অন্ধ ভূতি প্রদুক্ত মুচ্ছ? ও দৌর্বল্যের ভার উৎপন্ন হয়। 
ছেক্কিশুত্ন 1-উপরি উক্ত লক্ষণ থাকায় ভক্কর্থ্িভ। 

অব্যাপক বা স্থাশিক ও ব্যক্তিবিশেষের ক্ুনেনজ্লা৯ বিশেষতঃ শ্শি৬ 

ক্ুলেল্পা আরোগ্য করিয়াছে । ইহ! আমাশয়ে খামচানির অনু- 

ভূতি এবং শীতল ঘম্মধুক্ত ও মৃত্যুকল্প -বন্্বোছেবগি* এবং লম্মম্ন 

আরোগ্য করে। ঈষৎ নীলাভ স্ক্ষত্ড শেযাবস্থায় কাল অথবা পচ৷ 
ক্ষতে পরিণত হইলে লক্ষণান্ুারে তাহার উস্রর্্র কবল5 আআআর্্ম 

নিক্কেভিন* টিনিবিনলকক5 জীম্ব5 এবং ক্ীক্জ্ ০ক্ভ প্রভৃতির অন্- 

তম দ্বারা উপকার হয়। 

৪ | ভ্রিলিগ্রিয়! সিল্ভ্যাটিক। (5011110018 591৮9008, )। 

শস্পচ্য্স ঃ--অপরাহ্কালে ; সিক্ত বাষুতে ; শরীর চাঁলনায়। 
সাপ্বাল্র ভরি /-_অস্থিবেষ্টবিল্লি এবং তাগবোপাদান ষ্িলি- 
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প্রিয়া দ্বারা অতি গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় যে বেদনাধুক্ত 

কঠিন গুটিক। (1০9০), অস্থিবেদনা এবং রসবাত লক্ষণ উৎপন্ন হয় 

তাহা! পুরাতন উপদংশ এবং রসবাত সংশ্রবীয় লক্গণসহ তুল্য এবং এই 
উভয় প্রকাঁর রোগে ইহ! উপকার প্রদান করিয়াছে । শ্বরযন্ত্রের উপাস্থি 

এবং শ্বাসযন্পথের শ্রৈম্সিকবিল্লিতেও ইহার ক্রিয়া আছে এবং তৎ ফল 

স্বরূপ ইহা স্বরধন্্ এবং বাযুনলীর উত্তেজনা! ও প্রদাহ উৎপন্ন করে। 
ইহা লঙগীকাগ্রন্ি আক্রমণ করিলে তাহার আকার এবং স্রাব বর্ধিত হয় 
ও আবের গুণের কলুষত। জন্মে। ত্বক কাউরবৎ উদ্ভেদ্যুক্ত হয় এবং 
তাহাতে যে ক্ষত জন্মে তাহ হইতে প্রভূত আবাব নির্গত হয় । 

লক্ষণ | 

হুবহু শারীরিক অস্বস্তির ভাব) নিদ্রালুতা ) সাধারণ কষ্টা্- 

ভূতি। স্নারুশূল। 
শ্রাতন অজু াশ্বিরঘন্থ প্রদেশের সংকোচনে গলগহবরে হুল 

বেধবৎ বেদনা ও জালা । শ্বামনলীর শুড়গুড়ি জন্ঠ সন্ধ্যার প্রাক্কালে 

অত্যন্ত শুফ কাসি। বোধ ঘেন শ্বাসনলীর উপাস্থিতে অকন্ধমণ্যতার 

অনুভূতি হইতেছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, হক্ হক্ শব্দবিশিষ্ট, গভীর, সরল এবং 
আক্ষেপিক কাসি। 

সুলভ £-কিড্নি প্রদেশে কঠিন ও অন্ুগ্র বেদনা । আমূল 
মুত্রনালীতে প্রচণ্ড ও তীব্র চন্চনি সহ জালাময় এবং জালাকর বেদনার 

মুত্রত্যাগে বৃদ্ধি, মূত্র-ত্যাগ কঠিন হইয়া পড়ে এবং কিড্নিতে মৃদু 
বেদনা উপস্থিত হয়) সুঞ্রনালীর বেদনা এতাদৃশ কঠিন যে, তাহাতে 

রোগীর ঘন্ম বাহির হইয়! পড়ে। 
ভন্গাদিক 1--সন্ধ্াকাঁলে দক্ষিণ কহুইপন্ধিতে এবং দক্ষিণ 

জজ্ঘায় কন্কনানি এবং দ্পদপানি প্ররুতির বেদন1 ও টাটানি। হস্তে 

হস্তাঙ্ুলি পর্যন্ত বিস্তারণীল তীব্র তীরবেধবৎ বেদনা । প্রগণ্ডের 
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উপরিভাগে এবং আভ্যন্তরীণ একতৃতীয়াংশে তীরবেধবৎ বদন|। হিপ্ 

বা বজ্ষণসন্ধি, জঙ্ঘ। এবং পদে ও অধিকাংশরূপে শরীরের দক্ষিণ পার্খে 

কন্কনানি বেদনা! । জানুপন্ধি নিয়স্থ জজ্ঘায় জাল! ও চুলকনা | অঙ্গাদিতে 

উদ্ভেদ, ক্ষত এবং অস্থিবেষ্টঝিললি হইতে প্রবর্ধন। 
ছিল্কিতিজ্লা 1-দ্বিতীয়াবস্থায় বা সেকেগ্ডারি উপদংশ জনিত 

দীর্ঘাস্থির রোগের চিকিৎসায় ভ্রিজিনডিঞজআা ন্নিল্ভ্যাটি-কা। 
বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । ইহার ত্বদম্নী ল্লত্কন্দীত্ডি 
এবং নিত দিকলস্নে বদ্ধিত হইয়া! থাকে । লক্ষণগত গাদৃগ্ান্ুসারে 

০নেক্েতগাল্তি সিক্রিন্নিস বা ছ্িভীমাবক্ছাল্ল ভঞ্প- 

চ৫স্ণ এবং তৎফল স্বরূপ অভ্ঙিতেেশ্টেল উস্পদস্ণ ল্রসলাভ, 
অস্থি গুটিক বা ০ন্না্* গ্টুক্সাতন্ন ব্রা» উপদংশরো গ্রস্ত 
ব্যক্তিদিগের প্ী্জদত্নী বা াইউক্সাট়িক্রা» স্বর অন্তদ্রশ্ীদ্লীভ্ ব। 

ভল্যানিওঞাইডিস্১ বিশেষতঃ তাহা যদি উপদংশ দোষসংস্থষ্ট হয়, 
স্পাল্রদক ছনর্টিভ অস্গিনেওদ্কাত এবং পুয়মেহ প্রস্ততি রোগ 
ইহ! আরোগ্য করিতে সক্ষম । 

৪1 এক্যালিফা ইণ্ডিক (408151010841170108 )। 

সাপ্বান্রণ্। ভ্রিল্সা” লম্ষষণ। এল ছিন্বিশ৩না 4 শ্বাস- 
যন্ত্র এক্্যানিলিক্ষাল্র ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষণ। এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ 
শুঞক্ষ ক্াাস্িনি হইল ভাতে -শোশিত্ নিউজ হজ 
এবং তাহাই ইহার একমাত্র প্রদর্শক বলিয়] গণ্য হইয়া থাকে । 

ডাং আর্থার ক্লিফোর্ডের মতে রক্তকাসি বা ফুসফুসের রক্তত্রাবে 

কোন গুধধই এ্রাক্যানিনফ্কা সহ তুলনীয় নহে; শু কাঁসির আক্র- 
মণের পরে বেগে রক্ত নিষ্ঠ্যত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহে এবং রক্ত 

উজ্জল থাকে । ডাং হেলের মতে প্রাতঃকালে পরিফার এবং সন্ধ্যাকালে 

কষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্ত নিষ্টাত হইলে ইহা উপকারী । / 
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ক্যাপ্রিফলিয়েসি জাতিভূক্ত ওষধ। 

১। স্যান্থুকাস। ২। ভাইবার্ণাম্ অপুলাস্। 
১। স্যান্ুকাস নাইগ্রা (3এ059০৪5 125) 

উস 1-বিশ্রামকালে। ভিস্পম্পনস 1-শরীর চালনায়; 

শয্যা হইতে উত্থান করিয়! উপবেশন করিতে । 

সল্ল্ /-স্তান্বকাসের কাধ্যপ্রতিষেধক--আর্স ক্যাম্ষর। 

স্তাম্ুকান্ যাহার কাধ্য প্রতিষেধক-_-আর্সেনিকের অপব্যবহারের । স্তান্ 

যাহার পরে সুফল প্রদ-_-ওপিয়ামের । 

সাব্রান্রণ ভ্রিজ। 5-স্তাদুকাস বিশে্ষরূপে শ্লেক্মিক বিলি, শ্বাস- 

যন্থ এবং ত্বকে ক্রিয়। প্রকাশ করিলে শ্বাসবন্ত্রে অবরোধক প্রতিষ্ঠায় এবং 

ত্বকে প্রচুর এবং ছুর্ববলকর ঘর উৎপন্ন হয়। 
লম্ক্ুণ্প 1- শ্বাসযন্ত্ক্রিয়াতে শ্বরযন্থ্রে অনেক আটা ও গঁদের স্তায় 

শ্লেম্মা জন্মিলে স্বর্ভঙ্গ। আমাশয়ের চাপ, বিবমিষা ও দুর্বলতা 

জন্য বক্ষের কষ্ট। বাম বক্ষের স্তন]গ্রনিয়ে কষ্ট ও স্থচিবেধবৎ 

বেদন|। মধ্য রজনীর পর শ্বাসরোধের আক্রমণ হইলে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ 

হওয়ায় রোগী উপবেশন করে, নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং খাবিখাওয়ার 

টায় শ্বাস প্রশ্বান হয়। শিশুদিগের ঘন ঘন শাই শাই শবের শ্বাস প্রশ্বাস 
ও শ্বাসরোধকর কাসি হওয়ায় ভাহার। ব্রন করিতে থাকে । স্তাম্বুকাসের 

ূত্রযন্্ক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ মৃত্রত্যাগেচ্ছা হইলে প্রচুর মৃত্র-ত্যাগ হয়। 

মুত্রের অধঃদেশে গুরু তলানি পড়ে। 
২৮ 
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ভিল্কিশুলন। 1- শ্বাসযন্্ররোগই হ্ঠাল্সুক্কাশসেন্ল প্রধান কার্ধ্য- 
স্থল। ইহার প্রক্রভিনিশ্শিইউ শ্রাসকোপ্রক কালিক্ 
হবপ্ব্য ল্রজ্কলীল্র স্ল্রে এবং সম্ভক্ক ভ অবস্থা 

ল্রল্কা কক্বিজা শকুন বুদ্ধি। উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত দ্বল্র- 

হজ্ভ্রভদশহত্লাঞ্গে আক্ষেসা হইলে চ্ঠান্গুক্াস্ন উপ- 
কারী। কিন্তু রোগে ন্বল্লরহন্্্রে্ল জলশোথ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছু, এমন 

কি শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে এ্রম্পিস্লেল্স প্রয়োজনীয়তা জন্মে। 

ফলতঃ স্বরযন্ত্রে শোথ জন্য সাংঘাতিক শ্বাসরোধের এ€ক্রোত্র্রিঞ। একমাত্র 

অমোঘ ওঁষধ বলিয়া বিবেচিত ।, ম্বল্রক্র্রের হস্ষমাতক্রাণে 

স্বরভঙ্গ, চিম্সে শ্রেন্বাম্াব এবং রজনীর শেষভাগে কাসির আক্রমণ 

থাকিলে ক্্রস্লেক্রা তাহার ওষধ। কাসির গ্রকৃতি এবং তাহার বৃদ্ধির 

কাল উপরি লিখিত রূপ থাকিলে ভ্ুস্পা বা স্তুহললী ক্ানি ও 
কুপ্ম্পক্ষক্ক ক্লাস প্রভৃতি নানাবিধ শ্বাসযন্ত্ররোগে এবং বিশেষ 

প্রকৃতির মূত্র ও ঘন্ম থাকিলে কিডনি বা বৃদ্ধকের তরুণ প্রদাহ ঘটিত 

ভ্ৃুললস্পোহ বা ভ্রশনসিতোগে শ্ঠান্রক্াস ফলপ্রদ । 

| ভাইবার্ণাম্ অপুলাস ( ৮1517 000 01815. ) 

শস্পচজ্স /- সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে ; উষ্ণ গৃহে ; আক্রমণ বাম 

পার্থে অধিকতর । জভ্উঞ্সম্পহ্ম /- মুক্ত বাঁযুতে; গাত্র চালনায়; 

চাপিত করিলে। 

সাপ্রাল্র্ ভরি - মন্তিফমেরুমজ্জের্ ম্রাযুমণ্ডল ছার! স্রীজন- 

নেন্দ্িয়ে ভাইবার্ণাম গভীর ক্রিয়া প্রকাঁশ করিলে জরাধুতে শোণিত সঞ্চয় 
বশতঃ, অথবা তাহার ন্নায়ুশূল জন্ত রজঃকৃচ্ছ,বৎ অবস্থা উৎপন্ন হয়। 

ভস্কঞ। 1-_খতুত্রাবকালে শিরঃশুল এবং পুনঃপুনঃ প্রচুর ও 

পরিষ্কার মৃত্রত্যাগান্তেও রোগীর বোধ হয় যেন মুক্রশ্রোত বহিতেছে। 



ভাইবার্ণাম্ অপুলাস। ৪৩৫ 

খ্তুত্রাবের পুর্বে জরাষুতে কঠিন ঠেলমারাবেদন।, উরুর সমুখের পেশীতে 
আকুষ্টতাঁ ও কটিদেশে এবং স্ত্রীজননেক্দিয়ের কেশযুক্ত স্থানের উর্দে 

কনকনানি; অগাঁধারে কখন কখন তীর বেধার গ্যায় তীব্র বেদনা; 

বেদনার জন্ত রোগিণী এতদূর উত্তেজিত হয় যে স্থির হইয়া! বসিয়া 

থ।কিতে পারে না; নিম্নোদরে এবং জরায়ু ভেদ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাকর, 

খল্লীবৎ এবং উদরশুলের স্ভায় বেদনা; বেদনা পৃষ্ঠে আরম্ভ হইলে পৃষ্ঠ 

বেড়িয়! যায় ও জরারুতে খল্লী হইয়া শেষ হয়; সন্ধার প্রথম ভাগে এবং 

গুম্দ! গৃহে বেদনার বুদ্ধি ও মুক্ত বাযুতে এবং শরীর চালনাকালে হ্াস। 

খতুত্রাবকালে বিবমিব। খলীবৎ বেদন! এবং অত্যন্ত স্নায়বিক 
অস্থিরতা; বোধ যেন প্রাণবাধু শরীর পরিত্যাগ করিবে ও হৃৎস্পন্দনের 

রোধ ঘটিবে; বেদনায় বোধ বেন পৃষ্ঠ ভগ্ন হইবে; খতুআাব অনেক 

সময় বন্ধ থাকে ও চাপের আকারে পুনরারস্ত হয়) অত্যন্ন, পাতল। এবং 

নাদাটে খতুশ্নাব হইলে মস্তক শুন্ত বোধ । উপবেশন করিবার চেষ্টা 
করিলে মুচ্ছ। বস্তিবন্ধে রক্তাধিক্য হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে বোধ যেন 

খতুআাব উপস্থিত হইবে । শ্বেতপ্রদর সাধারণতঃ পাতলা, পীতশুভ্র 
অথব! বর্ণহীন, মলত্যাগকাঁলে নিঃ্যত হইলে ঘন, শুভ্র এবং শোণিত- 

রেখাযুক্ত । 

চিকিস!। 

ল্লতকগক্ুচ্ছু, লাপ্রু্বেদল্না লাডিস্হেন্নলিলা 4 
শ্ঞাইল্বাান্সেল্ল রোগে খতুআবের পুর্বে হঠাৎ জরাযুপ্রদেশে 

বেদনা এবং খতুম্রাবকালে পৃষ্ঠ বেদনা হয়। ন্নায়ুশুলঘটিত এবং 
'আক্ষেপিক বাধকবেদনায় ইহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, এজন্ 

চিকিৎসকদিগের মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য । ডাং হেল উপরি উক্ত 

রজঃকচ্ছরোগে ইহাকে অমোঘ ওঁষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। 



৪৩৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

আক্কেশিক্ক শুক্রভিল্ল ্বদম্নাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া 
গণ্য । গুলুবাযুর রোগীর আক্ষেস্পিক্ক মুত্রকুচ্ছ, জন্মিলেও ইহা 

ফলপ্রদ। 

কটিতে এবং কটিসম্মুখে ঠেলমারা এবং কনকনানি বেদনা, আমা- 
শয়াধঃ প্রদেশে যন্ত্রণা প্রদ, খলীবৎ এবং উদরশুলের ন্যায় বেদনা, অত্যন্ত 

স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব এবং "মধ্যে মধ্যে অগডাধারে তীরবেধবৎ বেদনার 

আক্রমণ, এ রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়। বিবেচিত । 

ন্নিশিআাল্প স্তায় আ্ালার্দাতেন্ভ্র বেদনাও বস্তিদেশ 

বেড়িয়া যায়, ইহাতে ও আমাশয়ে শূন্য ও খালি খালি বোধ আছে, কিন্ত 

ইহার ঠেলমার! অধিকতর প্রচওতাযুক্ত, এবং তাহার চরম বৃদ্ধিতে জরায়ুর 

তীব্র খল্লী হইয়। থাকে । রোগচিকিৎসায় বহুদখিতাই ইহার প্রয়োগ- 

সম্বন্ধে প্রধান অবলম্বন বলিয় জানিতে হইবে । 

গশুভসীভি লা ম্মিস্ক্য্লেভ্হ 4 গর্ভভ্রাবের  উপক্রমে 
যদি বেদন! পৃষ্ঠ বেড়িয়! ও নিম্রোদর ভেদ করিয়া উরুমধ্যে যায় তাহাতে 

ভ্ঞাল্র্পাহ্ম অনেক স্ময়েই বেদনা নিবারণ করিয়া গর্ভত্রাবের 

রোধ করে। যাহাদিগের অন্তঃসত্বার প্রথমাবস্থায় ঞ্ষুনং পুনঃ গর্ভআাব 

হয় ইহা তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী । 

নিনিস্পিজআী -রোগিনীর উত্তেছনাপ্রবণ প্রকৃতি, স্্রীজননেক্্িয়োপা- 

দানের শিথিলতা এবং মলগ্বারে গুরুত্বের অনুভূতি থাকিলে গর্ভপাত 

নিবারণে ইহ! উৎকৃষ্ট 'উষধ বলিয়। গণ্য । 

রক্লেম্ডন্নী-_গর্ভপাতের উপক্রমে প্রচুর; উজ্জল ও উষ্ণ রক্তআাব, 

ৃষ্ঠবেদনা, শিরঃশূল, শরীরের প্রচণ্ড কনকনানি এবং এই ওষধিতে 

জরাবুর যে, বিশেষ প্রকারের কুস্থন, তাহার বর্তমানতায় ইহা গর্ভপাতের 
বাধা জন্মাইতে পারে। 



লেকচার ৮৪ 295851৩0৮৬৬ ৯1 ) 

পলিগণেসিজাতীয় ওষধ। 

১। রিয়াম। ২। রুমেকৃস্। 

১। রিয়াম অফিসিনেলিস (1২68 00 0172115 ) 

শন | রিয়ামের কাণ্য গ্রতিষেধক- ক্যাম, ক্যাম্ষ, কলসি, 

মার্ক, নাকৃস্ ভ, পাল্ন্। রিয়াম যাহার কাধ্য গ্রতিষেধক-ক্যাস্থা, ম্যাপ্সে 

কা। 

ান্রান্রণ। ভা | রিয়্াম প্রাধানতঃ যকত এবং অন্থপথে 

ক্রিয়া প্রকাশ করিলে পিত্তক্রাবের ও অন্ত্রপেশীর ক্রিয়োত্তেজনার বুদ্ধি 

হওয়ায় বিঠাসংযুক্ত উদরাময় জন্মে, তাহাতে গুদাহলক্ষণ স্টৎপন্ন হয় না। 

জভ্যপ্বিক অজক্সঘ্রাপহ্তত্ুু সেল ভুলা 

ইহার প্রদর্শক | 
কনক ।২_রোগী বহুবিধ বস্তু চাহে কিন্তু তাহা! ভক্ষণ করিতে 

পারে না, দেখিলে দ্বণ। জন্মে। প্রচণ্ড উদ্রশুলে রোগী দ্বিভীজ হইতে 
বাধা। উদরের আতত ভাব। উদরে কামড়ানি বশতঃ অত্যন্ত মলবেগ 

হইলে মলভ্যাগে তাহার নিবৃত্তি এবং আহার করিলে বুদ্ধি হয়। পুনঃ 

পুনঃ নি্ষল মলবেগের শবীরচালনায় ও ভ্রমণে বৃদ্ধি। প্রত্যেকখার মল- 

তাগের পুর্বে উদ্রশূল। আহারের পর মলত্যাগেচ্ছা। স্পিন 

হলউল্র ন্তাহম এবহ আঅক্সান্র।ণ হস্ত ললভ্যাঙ্গেন্র 

স্ুক্ছে কুলুন্ম”গ স্লভ্যাপক্কালে কম্প এবং ভাহ্পল্র 

স্প্রে ভদকক্রস্পুলহু এবং হত্কফোচ্নহ্ুক্ত কুশন 
বল, দমন / পুনঃ পুনঃ বেগের সহিত অর্ধতরল বিষ্টার নির্গমন; 



৪৩৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান | 

কটা মল সহ শ্র্রেম্মা মিশ্রিত থাকে ) মলত্যাগের পরে কুস্থন হয় এবং সরলান্ত 

ও মলছ্বার অত্যন্ত জালা করে। 

চিল্কিহুলা ।-উউদল্রাসহ্রহইই একমাত্র রোগ যাহাতে 
আমরা ক্রিজে প্রয়োগ দেখিতে পাই এবং তাহাতেও ইহার 

*বিষ্ঠার এবং সম্পূর্ণ শরীরের অত্যন্ত অন্রদ্বাণ” এই মাত্র লক্ষণ দ্বার! 
আমরা পরিচালিত হই । ল্লিজ্ান্ম উদরাময়ের অন্তান্য লক্ষণমধ্যে 

স্ীজ্ডান্মি উদকল্রস্পূলেজ সক্ে কুলন্ন ও ুদকন্নুদক- 

ক্যুত্তু5 ক্ুট্রানর্না এবং অঙ্ম লিি্টাত্যাশ্পেক্ল শল্ীন্ 
চ্ালম্বায্স ৩৪ তআলাভ্গাল্রাক্ডি বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রধান। মলত্যাগ- 

কালে শ্ীতবোধ এবং তাহার পরে উদয়শূলের নিনুত্তি না হওয়া ইহার 

প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। ল্ক্রলাস্ম ঝিষ্ঠায় অস্রপ্বাণ থাকে, কিন্তু অন্ঠান্ত 

কতিপয় ওধধেও তাহ! দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হ্য্যাক্ছে কা, 

স্যাতো কা এবং ভিস্পাল্ল াভ্নুক্ক উল্লেখষোগ্য । ম্যাঞ্ে 

হা লিিআমেল পরে স্ুুফলগ্রদ । তাহার অস্বিষ্ভার উপরে 

_্যাভপ্ুক্রুলেল ভ্ুলেল্ল উস্নি আ্ঞানসান্ লুক 

ুদতহুত্ত সন্ভুভক গ্গাত্কললান্ হায় থাকে । ছুর্বলতা তাহার 

অন্ত প্রধান লক্ষণ। ্ 

২। কুমেক্স্ কৃস্পাস্ ( 1২৮0003 01151005 ) 

শসচ্্য্স। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে; শীতল বাযুতে; অপন্ক, 
শীতল আবহাওয়ায় । 

-াপ্রান্রণ ভিজা ।- শ্লেম্সিকঝিল্লি, লসীকাগ্রন্থি এবং ত্বকে 

রুমেক্দের ক্রিয়া হইলেও স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনলীর শ্রেম্মিকবিল্লির 
আক্রমণদ্বারাই ইহা পরিচয্ন লাভ করিয়াছে । ইহ1 তাহার শ্রাবের 

হান জন্মায় এবং চৈতন্তের অস্বাভাবিক প্রার্য্য উৎপন্ন করিলেও তাহ! 

প্রদাহে পরিণত হয় না। 



রুমেক্ন্ কৃষ্পান্। ৪৩৯ 

লক্ষণ | 

শ্রাসহ্বভ্র ।- শ্বরযন্াভ্যন্তরে আট শ্লেম্ম। থাকায় রোগী অবিশ্রাস্ত 

হক্ হক্ করে, কিন্তু তাহাতে উপশম পায় না, রজনীতে তাহার বুদ্ধি। 

আহারকালে স্বরযন্ত্রের উত্তেজন! হওয়ায় কাসি পায়। স্বরযন্ত্রে বেদনা 

ও শ্বরভঙ্গ। বারদ্বার অগ্লুভব যেন রোগিনী আর শ্বাস গ্রহণ করিতে 

পারিবে না) যেন বক্ষে বাষু প্রবেশ করে নাই । কণার কোটরবৎ স্থানে 

শুঢশুড়ি হওয়ায় অবিশ্রান্ত শুফ ও শ্রাপ্তিজনক কাফির, চাপে শয়নে 

সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। গলায় 

শুড়শ্ুড়ি হইলে হুপ্শব্বক কাসির প্রথমাবস্থার কাসির নায় গু 

আক্ষেপিক কাদি। স্বরযন্ত্রে এবং বুকের মধ্যে (1310100 0)৩ 

৩১17) টাটানি ও কীচা ভাব । বাম ফুসফুসের উপাদানাভ্যন্তরে 

সথচিবেধবৎ বেদনা । উভয় ফুস্কুসের সম্গুখেই কনকন করে। জু" 

পিগসন্িহিত বঙ্গস্থানে তার স্থচিবেধবৎ বেদনা অথবা জালা গভীর শ্বাস 

গ্রহণে এবং রজনীতে শয়নে ব্ধিত। 

আঁাম্শঞস আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়দেশে 
গুরুত্ব। পুরচার ভোজনের অনুভূতি । আমাশয়োদ্ধ কোটরস্থানে চাপ 

দিলে পূর্ণতার অনুভূতি কা পথ্যস্ত বিস্তৃত, গলাধঃকরণের চেষ্টায় অধঃ 

হইলেও তখনই পুনরাবর্তন করে। আমাশয়োর্ধের কোটর হইতে 
বেদন। তীর বেগে বক্ষে ধাবিত হয়। 

স্ল ।--গ্রাতঃকালে উদরের বেদনার সহিত পুনঃপুনঃ বেগের পর 

কটা ও জলবৎ উদরানয়। কোঠবন্ধ। 
চিক্কিশুস্না ।-_গলনলী অধঃ কোটর অথবা! স্থুপ্রাষ্টান্য ণল ফসায় 

শুড়গুড়ি জন্ শু কাসি হইলে ন্রন্মে্স্ ক্রস্পী্ন উপকার 

করিয়। থাকে। স্বর্ন ও শ্বাসনলী এই কাসির উৎপত্তি স্থান? 
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ইহা! অদমা ভাবের উৎপাতিক কাঁসি) শীতল বাধুতে ইহার বুদ্ধি। 
গাত্রবন্্ বার! মুখ আবৃত করায় বায়ু উষ্ণ হইলে কামির নিবৃস্তি। 
গভীর শ্বাসগ্রহণেও কাঁপির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বুকের মধ্যে টাটানি 

থাকিলে যে অবিশ্রান্ত কাঁসি হয় এবং যাহাতে শ্বরযন্ত্রাতান্তরীণ আটা 
শ্লেম্মা গল! খাকর দিয়া উঠাইতে পারা যায় না, তাহাতে ইহা! উপযোগী । 
ক্ষয়কাশের রোগীর প্রথমাবস্থার ফুন্ফুন্ভেদকারী স্চিবেধবৎ বেদনা সহ 
কাদির ইহা! উপবোগী ওউঁষধ। উপদুক্ত-লক্ষণ থাকিলে ইহা ক্ষয়কাদির 
রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ, বা হাঞ্পীনি উপশম করে। স্নিনিন- 
সিআাত্ডিওও এইবপ কাসি হয় এবং তাহ] কথা কহিলে ও রজনীতে 
শয়ন করিলে বুদ্ধি পায়। 

উপরি লিখিত লক্ষণ সাদৃন্ত থাকিলে আঁমামশডিক ক্ান্সিও 
নদিকতক্রভ্ভঙ্ এবং আমাশম্রশ্ুল বদলা বক্ষ 
অথবা৷ পৃষ্ঠ পথ্যন্ত বিস্তৃত হইলে লরেন্স তাহা আরোগ্য করিতে 
পারে। 



লেকচার ৮৫ (০াঢািত ড-) 

লরেসিজাতীয় ওষধ। 

১। ক্যাম্ষর। ২। সিনামমাম্। 

১। ক্যাম্ফরা (09701019+ )। 

শঞসচ্জ্ £-রজনীতে ; অন্ধকারে ;) শরার চালনায়; শৈত্যে 

অথবা শীতল বারুতে। উক্পম্পলন 1 মুক্ত বারুতে ; প্রচুর ঘর্থ্ে; 

বেদনার বিষয় চিস্ত1! করিলে তাঁভ। অন্তদ্ধান করে। 

সহ্্হ +--ক্যাম্ফষরের কার্য প্রতিষেধক--ওপি, শ্পিরিট অব নাই- 

টিক ইথর | ক্যাস্কর যাহার কার্যাপ্রতিষেধ করে-_ক্যান্থা, কুপ্রাম্ 

স্কুইলা, এবং উদ্ভিদ বিষ মাত্রই 1 চা, কাফি এবং লেমনেড ক্যাম্ষরের 

কাধ্যের বাধা জন্মায় ন। | 

কুলনীক্স শমব্র 14একন, আর্স, বেল, ক্যান, কুপ্রাম, 

ককুল, কার্ধ ভে, হায়সা, ওপি, টেরিবি, সিকেলি, স্যাম, ভিরেট এ। 

সান্রাল্র ক্রুজ] -ক্যাম্ষর মস্তিকফষমেরুমজ্জেয় ম্নারুমণ্ডলে 

গ্রভৃত ক্রিম! প্রকাশ করে, এবং তাহার ফলন্বন্ধপ গতিপ্রদ ম্নাযুকেন্ত্র 

'এবং জ্ঞানশক্তির উৎসস্বরূপ স্সাদুমূলের অৰনাদ বশতঃ শারীরিক দৌর্বল্য 

ও দৌর্বল্য ঘটিত উত্তেজনা প্রবণতালক্ষণ, শিরোঘূর্ণন। এবং মস্তিষ্কের 
কষ্ট প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ইহার মস্তিক্ষাদি আক্রমণের সমবায় লক্ষণের 

ফলস্বরূপ সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ, গুল্সবাধু ও মুগীবৎ আক্ষেপ এবং অন্তণন্ত 

বিষলক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহ! শ্ৈম্মিকঝিলি আক্রমণ করিলে নাসিক 



৪৪২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

স্দি ও সদ্দিজ উদরাময় উৎপন্ন হয়। মুখ, আমাশয় এবং অন্ত্রের শ্নৈষ্মিক 
ঝিল্লিতে ইহার আক্রমণ হওয়ায় তাহার জড়তা ও শীতলতা জন্মে এবং 

তাহারই গৌণ ফলস্বরূপ ত্বকের বরফবৎ শ্রীতলতা, শ্বরবন্ধ এবং 
নাড়ীর ক্ষীণত। প্রর্তৃতি পতন বা কোলাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হয়। জন- 

নেত্দ্রির় এবং মুত্রযন্্ও গৌণভাবে ইহার ক্রিয়ার অবশ্থস্তাবী ফল প্রকাশ 
করায় জননেন্ত্রিয় শীতল ও শিথিল হুইয়! বায় এবং মৃত্রযন্ত্র লক্ষণে মুত্র- 
কৃচ্ছ, উপস্থিত হয়। ইহা একটি উড্ডিয়নশীল বস্ত এবং ইহার ক্রিয়া 

ক্ষণস্থায়ী । শৈত্য সংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে ও কলেরার স্তায় উদররোগেই 

ইহার বিশেষ ক্রিয়া! হইয়া থাকে । 

লক্ষণ । 

হন্ন 1 অত্যন্ত উৎক! এবং যাহার পর নাই অস্থিরত্ব!। চৈতন্তের 
লোপ। এক থাকিতে, বিশেষতঃ রজনীতে অন্ধকারে এক থাকিতে 

ভীত। বর্ণনার অতীত দুরবস্থা । ভাস । কম্পিতভাব। ত্রান্বিতভাব। 

লাক +--আক্ষেপের সহিত চক্রাকার গতি (হস্তের চক্রবৎগতি )। 
পেশী কম্প। সাধারণ অস্বস্তির ভাব। অস্থিরতা । রোগী নিদ্রাভঙ্গে 

চমকিয়া উঠে এবং পরে হৃৎপিণ্ডের কম্প ও দপদপানি অনুভব করে। 

অত্যন্ত বলক্ষয়। হঠাৎ অত্যন্ত শক্তিহানি। সম্পূর্ণ শরীর বরফের 

ন্যায় শীতল। রোগী বোধ করে যেন গাত্রোপরি শীতল বাবু বহিতেছে। 

মুগীবৎ এবং অন্তান্ত প্রকারের আক্ষেপ। শারীরিক প্রতিক্রিয়া! শক্তির 

অভাব, স্পর্শে চেতনাহীনতা । হ্ীতল, চটচটে ও দুর্ববলকর ঘম্ম। বাহিক 

ও আভ্যন্তরীণ খল্লী। 

স্বানিক্কা 1--হঠাৎ বাযুর পরিবর্তনে আাবযুক্ত সর্দি। হাচি। 

নাসিকার রোধ । ভ্রমণকালে গৃহের বাবু নাপিকায় শীতলতর বোধ হয়। 
ল্বীনম্বজ্্ধ 4 বারুপথে শ্রেষ্সা থাকে । শ্বাসপ্রাসের প্রায় 
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সম্পূর্ণ রোধ। আমাশয়োর্ধ কোটরম্থানে চাপ নিবন্ধন যেন শ্বানরোধক র. 

শ্বাসরুচ্ছ,। কণ্ায় টাছ! বোধ হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। হক্হক্ করিয়া 

শুষ্ক কাদি এবং ভ্রমণকালে বাম বক্ষে স্ুচিবেধবৎ বেদন|। 

সল্িসাক্ অন্তর এনহ হল £-জিহবা! শীতল। স্বর ক্ষীণ, 
ভগ্ন ও খসা। আহারান্তে উদ্গার। গলগহুবরে ও আমাশয়ে জালা, 

আমাশয়ে শীতলতা । আমাশয়োর্ধ কোটরস্থানে চাপবৎ বেদনা । উদ্ধ 

ও নিয়োদরে শীতলতার পরে জ্াালাধুক্ত তাপ। শৈত্যসংস্পর্শ জন্য 

উদ্রশুল ও উদরাময়। কলেরারোগে বিরেচনের অভাব। সরলান্ত্ের 

ক্রিয়াহীনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ । 

স্ু্রঅভু /-মূত্রের হ্রাস। মৃত্ররোধ জন্ত মৃত্রস্থালী পরিপূর্ণ 

মূত্রকৃচ্ছ,। জ্বানাযুক্ত মুত্র । অত্যন্প মুত্র। 

ভ্কল্লনন্নেতি্র্ম +- পুংরোগীর কামেচ্ছার অভাব হয় 'ও অগুকোষ 

ঝুলিয়া পড়ে । ধ্বজভঙ্গ । স্ত্রারোগার সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধি। 
বুদ্রক 4-হামের ন্যয় উদ্তেদ। উদ্ভেদে বেদনাধুক্ত টাটানি ও 

হুলবেধবত্ বেদনা । 

চিকিতসা । 

লাস্িক্কা সি জা ললাইইভকা 1 সদ্দিরেগের পক্ষে 

যাশ্ক্রল্ল একটি উৎকৃষ্ট গষধ মধ্যে গণ্য। সদ্দির প্রথমাবস্থায় নাসিক! 

রুদ্ধ ও শুষ্ক থাকিলে এবং শ্বাসগ্রহণে সানিকাক্স লাক্স শীভিল- 

ভুহ্লপ বোধ হইলে ইহ1 উপযোগী । প্রথমেই শীত বোধ হইলে ইহা সদ্দি 

অস্কুরেই দুর করিতে পারে। ইহা পুরাতন সন্দি যাহা প্রত্যেক বায়ুর 

পরিবর্তনেই কাচা হইয়া উঠে তাহার ওষধ ? ক্্যাল্ক্রুল্লেহল ভ্রাণ লই- 

লেও চলিতে পারে। রোগী শীত বোধ করে, তাহার ললাটগহবর 

আক্রান্ত হওয়ায় মৃদু শিরঃশুল জন্মে) ইচি থাকুক বা নাথাকুক জলবঘ 



৪88 হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

শ্লেম্মা আবেও ইহা উপকারী । ইহ! এাক্কলল্র মকক্ষ উষধ, তাহার পূর্বেও 

ব্যবহৃত হইতে পাঁরে। সানি হইতে ব্রতী শরীর 

শীতল হইলেও সুখ এবং চক্ষু বসিয়া যাইলে ইহ! উপকারী। এস্থলে 

ইহা হ্কার্ত্ব ভিজ ও মাঁক্ষ সাজা সহ তুণনীয়। 

কুলেলল্লা 1 লাভ 1--অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির 
বা এপিয়াটিক কলেরার প্রথমাবস্থায় ডাং হানিমান দ্বয়ং ুয।শুক্রুল ব্যব- 
হারের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ও তাহার উপকারও স্বীকার করিয়া 

গিয়াছেন। তিনি ক্ষ্যাম্রুল্েেক্স মূল অরিষ্টের সেবন ও মালিস 

রূপে বহিঃ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন । ইহার রোগে বমন ও বিরেচন 

হয় না অথবা কখন কখন অতি অল্প মাত্রায় হয় বাঁলয়া তাহাকে 

“ড্রাই কলেরা” বলিয়া অভিহিত করা হয়। ফলতঃ ইহার কজেরার 

সাংঘাতিক ও প্রবল বিষাঘাতে স্নাযুশক্তির অভিভুতি ঘটায় শরীর যন্ত্রে 

ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। বমন রেচনাদি হয় না, যাহ! কিছু শ্রাব হয় তাহ 

উদরে থাকিয়া বায় এবং ভঠাৎ দেহ ও জিহ্বার বরফবৎ শীতলতা, 

দুর্বলতা, পেশীকাঠিন্য এবং স্বর বসিয়া যাওয়! প্রভৃতি পতন লক্ষণ এবং 

অন্ননলী ও আমাশয়ে জালা উপস্থিত হয়। ফলত: স্ীতি্লভ্ভা 

জক্রাাচিক্র শুক্ষত্াা এল ম্পলীব্রেল্র নীলাভ 
উহ্শক্র ওদকম্পক্ বলিয়া বিবেচিত। ডাং এলেন ঘর্ম থাকিলে 
অথবা ঘন্্ আরন্ত হইলে ইহার গ্রয়োগ নিষেধ করেন। ভ্ভাঁত্পে 

উঞ্পম্শহম ইহার অন্যতম প্রদর্শক | 

হণউক্ড্রসা এঞস্নি-স্পষ্টতর পতন বা কলাপ্স্লক্ষণ এবং 

হঠাৎ বিরেচনের অভাব। কলেরার শেষাবস্থার মুচ্ছ1 ও ধনুষ্টস্কারবৎ 

আক্ষেপ। 

সাল্ক্কাক্র-কলেরার প্রতিষেধক রূপে জ্ান্উজ্মান্স জন্ব 

সাল্ক্কান্্র (গুড়িক1) কিং মধ্যে ব্যবহৃত হয়। 



সিনামমাম্। ৪৪৫. 

লক্ষণসাদৃণ্ত থাকিলে হ্রাম্পীন্বি” সুক্ষ কালি, হুহ্ছুসেক 
ল্রত্াপ্রিক্য ও ন্বাক্সুক্রীত্ভি প্রভৃতি শ্বাসযন্্ব রোগে সভ্ন্ন 
বা কুল্যাস্জন্ ম্ষ্ষণে উপস্থিত হইলে, শুশশ্প, ভস্্ীদক- 

লাগি ও সনর্ত্বাভ্জীনন আক্কেশ্পে এবং হাাসাছিক লন্সিম্জা 

লাওয্মাজ ক্ল্যাশ জম্ষর্পে হ্ক্যাম্ক্রলল লুফলপ্রদ | 

কলের! ও অগ্তান্ত কারণ ঘটিত ম্ত্রক্কচ্ছ, ও স্ুজল্লোক্ছেও্ও 
“ইহ| ব্যবত হয়। ফলতঃ হ্াল্ক্রু্ল প্রতিক্রিয়া পুনরানয়নে সক্ষন 

বলিয়া যে কোন কারণেই ভ্ঠাৎ পতন বা কল্যাপ্নলক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় 

রোগী দুর্বল হইয়া! পড়িলে যদি উপযুক্ত লক্ষণ বর্তমান থাকে তাহাতে 

হক্্যণশ্ক্রল্ প্রয়োগের উপধুক্ত | 

স্ | দিনামমাম্, (01101705100 0100 0107), সিনামন 

বুলন্বীন্ শহর +-ইরিজিরণ, ইপিকা, মিলিফ, স্তাবাই। 

সাব্রান্রণপ ভিলা /- মন্তিক্ষ মেরুমজ্জেয় স্সাদু দ্বারা সিনামন 

ধমনীপেশীর শিথিলতা উৎপন্ন করায় শুক্ডুক্ভ পাল্লা উজ্জ্বল 

৩৪ হলাহিত্ভল আক্তত্পান্ £ 
চিন্কিশুভনা 4পদহ্থলন প্রভৃতি সামান্ত কারণে ভকল্লীক্যু 

হুউতত্ডি শচুল্প এনহ উভজলন ০কলাহিত্ড লস ও 
গঞ্ডস্পীভ্ভ হইলে হোমিওপ্যাথি মতে স্নিাস্মন উপকারী, 

এলপ্যাথি মতে ইহা দ্বার! গভপাত সম্পাদন করা হইয়। থাকে । 



লেকচার ৮৬ 075০2 স্ষুছা, ) 

আর্টিকেসি জাতীয় ওষধ। 

১। ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা। ২। ক্যানাবিস স্যাটিভা । 
১। ক্যানাবিস্ ইপ্ডিক। ( ০81)70915 1170109 ) | 

বুস্পচ্ঞ্স 1--কফিয়ায়; আহারকালে ; মগ্ভে এবং তাত্রকুটে । 
রোগ দক্ষিণ পার্থ অধিকতর থাকে । শুন -নিম্মল বাষুতে ; 

তল জলে? বিশ্রামে । 

সাবা ভ্রিললা 4 ক্যানাবিস্ ইণ্তিকা বাঁ গঞ্জিক। স্নাযু- 
মগ্ডলের প্রবল উত্তেজনাকারী বস্ত। মন্তিক্ষক্রিয়্ার বিভ্রাট ঘটাইয়া ইহ 

মানসিক বৃত্তি এবং গতিশক্তি উভয়েরই ক্রিয়োন্তেজনা উৎপন্ন করিলে যে 

মান্পিক স্ফুপ্ি, উল্লাস ও আনন্দানুভুতি জন্মে, তজ্জন্তই গঞ্জিকার জন্ম হুমি 

ভারতবর্ষে অধিকাংশ মন্ততাপ্রিগ্ন ব্যক্তি গঞ্জিকাসেবক হয়। ফলত: 

মন্ম্যের স্বভাবপিদ্ধ প্রকৃতানুদারে ইহার ক্রিগ্নার তারতমা এবং অবস্থ।- 

তেদ হইয়া থাকে। উপযুক্ত কার্ণাক্ষেত্র ইহার মাম্পূর্ণ উল্লাস ভাবের 

শ্ততি পাইলে রোগী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপাগরে ভাষমান হয়, অশেষ 

স্থথস্বপ্র দেখে এবং দূরত্ব ও সময় বিষয়ে তাহার অসীমত্তের অনুভূতি 
জন্মে। স্থল বিশেষে রোগীর মানমিক ভাবের অবস্থান্ুসারে সে অতল- 

স্পর্শ দ্ুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়। ফলতঃ রোগীর সুস্থাবস্থার সদসৎ 

মানসিক বৃত্তিরই অস্বাভাবিক ক্ষুত্তি জন্মে। কোন ব্যক্তি ভয়াবহ 

উন্মত্তবৎ প্রচণ্ডত। ও ওঁদ্ধত্য প্রকাঁশ করে, কেহ ব৷ দুঃখ এবং অবসাদের 

গভীরতমদেশে নিমজ্জিত হয় । কালব্যাপী গঞ্জিকাসেবীদিগের মধ্যে 

ইহার প্রতিক্রিয়া বশতঃ বুদ্ধিহীনত| ও জড়ভাব উৎপন্ন হয়। কখন 

কখন আক্ষেপ হইয়া! থাকে । 



ক্যানাবিস ইপ্তিকা। 8৪৭ 

লুন্ষণ | 

হমন্ম 4--মানপিক বুত্তিনিচয়ের উত্তেজন।, রোগী অত্যধিক কথা 

বলে। ভ্রমদৃষ্টি এবং বহু বিধ কল্পনা! । রোগী কল্পনায় গীতবাগ্ধ শ্রবণ 
করে, চক্ষু মুদ্রিত করে এবং অসীম স্থখচিস্তায় নিমগ্ন থাকে । রোগী মনে 

করে সে স্তুল হইতেছে । অবক্তব্য যন্থণা ও অত্যন্ত কষ্টের মুক্ত বাধুতে 

* উপশম। রোগী উন্মত্ত হইবে বলিয়া সর্বদাই ভীত। দূরত্ব ও 

সময়ের অসীমতা বোধ । স্থির কল্পনা । দূর দৃষ্টি। প্রচণ্ডতা। ও উন্মাদবৎ 

ব্যবহার । 

হম 1 মস্তক পশ্চাতে অজ্ঞানকর শিরঃশুলে গাত্রোখান 

করিতে শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগী পতিত হয়। মস্তকের পুনঃ পুনঃ 

অনৈচ্ছিক কম্প) মন্তিক্ষের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড ধাক্ক।। ললাটে, বিশে- 

যতঃ চক্ষু প্রদেশে মৃছ ও আকুষ্টব্ৎ বেদনা । ললাটে দপদপানি ও 

কন্কনানি বেদনা । ললাটের উভয় পার্খেই কন্কনানি বেদনা! থাকিলেও 

দক্ষিণ পার্থখে অধিকতর । 

দ্বাল্য 1 অল্প দূর ভ্রমণেই সম্পূর্ণ দুর্বলতা । রোগী অত্যন্ত দূর্বল 

বোধ করায় প্রায় কথ! কহিতে অশক্ত এবং শীপ্রই গভীর নিদ্রাগ্রস্ত । 

'নিম্পন্দবাযুরোগবৎ্ লক্ষণ (175651109] 081911955 )। অজ্ঞানাবস্থায় 

আক্ষেপে সম্মুখদিকে শরীরের বক্রতা। 

সুজন £ হাসিতে কিডনিতে বেদনা এবং জালা, কন- 
কনানি ও স্ুচিবেধবৎ অনুভূতি । চাপ দিলে, মূত্রনালী হইতে শুভ্র, 

চক্চকে শ্ল্েম্সা। নির্গত হইতে পারে। প্রচণ্ড ও বেদনাধুক্ত লিঙ্গোথান। 

মুত্রত্রাবের পূর্ব, সময়ে ও পরে মৃত্রনলীতে জাল! এবং ঝলসান বোধ 

অথবা হুলবেধবৎ বেদনা । কুম্থন, কিন্তু এক ফোটা! মৃত্রমাবও হয় 

না। প্রচুর ও বর্ণহীন মুত্র। কিয়ংকাল বিলম্বে মুত্রতাব। হস্তের 



৪৪৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

চাপ দিয়া শেষ কতিপয় ফোট! মুত্র বাহির করিতে হয়। মৃত্রক্রোতের 

শেষ হইলে মূত্র ঝরিতে থাকে । 

ঞসুক্ট 4 স্বন্ধ এবং মেরুদণ্ডের আড়াআড়ি ভাবের বেদনায় রোগী 
খজু ভাবে চণিতে পারে না, সম্মুখে নত হইতে বাধা । 

ভভ্ছন্নিচক্স /-_দক্ষিণ হস্তের ও নিম্াঙ্গের পক্ষাঘাত । 

ভিন্কিশুত্া। 4-ভোমিওপ্যাথিক মতে হ্ক্যাম্বাত্রিসল ইইত্িও- 

হাস অধিক ব্যবহার দৃষ্টি হয় না। মানসিক রোগমধ্যে কখন কখন 

ভস্মদ ও দ্কাভ্যজ্রন্োত্গে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। 
এই সকল রোগের লক্ষণ উপরে বিবৃত হইয়াছে । মদাত্যয়রোগে 

জভ্যশ্রিক হ্াস্টিতভডা এবং দুলক্্ব শু সলস্মজ সন্ষক্ষে 

জঅসীম্মব্ডালেন্ জন্ুুভভতভিউই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ । 
ভন্নিভা। বা জিস্ন্েনন্মেস্ অদম্য নিদ্রাহীনতার 

পক্ষে ক্ক্যান্নান্িস্ ইঞ্ডিক্কা অতি উৎকৃষ্ট উষধ বলিয়। বিবেচিত। 

অবস্থা বিশেষে ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট জলের সহিত 
প্রয়োগ করিলে স্নায়বিক উত্তেজন! এবং স্বাযুশূল প্রভৃতির উপশম করিয়! 

ইহা অতি শীঘ্র শান্তিময় নিদ্রা আনয়ন করে। নিদ্রাভঙ্গে কোন অস্বস্তি 
থাকিয়া যায় না। 

স্যামিজ্জললা ইন্কারত্ণে উা--৩* হইতে ৬* ফোট। 
মূল অরিষ্ট মানসিক উত্তেজনা অথবা বেদনা নিবারণ করিয়! স্ুনিদ্রা 

আনয়ন করে। প্রয়োজন হইলে ওঁষধ পুনঃ গ্রদান করা যায়। 

_ীশ্ত্রু্রা সন ভ্রাতমোউা-অতিরিক্ত চা পান জন্ত অনিদ্রায়। 

০কান্কী- মানসিক দৌর্ধল্য বা রক্তহীনতা। নিবন্ধন অনিদ্র! ; 
অতিব্রিক্ত পরিশ্রম এবং রাত্রিজাগরণ বশতঃ অনিদ্র। | | 

এঞ্রভ্ভিলা স্ঠাক্রিভ্ডা-বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও দুর্বলীভৃত ব্যক্তি- 
দিগের অনিদ্রায় ১* হইতে ১৫ ফোটা মুল অরিষ্ট প্রয়োগে শাস্তি 



ক্যানাবিস ইণ্ডিকা। ৪৪৯ 

জনক ও স্বপ্রহীন নিদ্র! আনয়ন করে। আনিকা এবং -ত্কলল্- 
স্িনিস্িআন্মও নিদ্রাকারক ওষধ। 

২। ক্যানাবিস স্তাটিভা (05101781015 950595) 1 

সশ্দক্ 1--ক্যানাবিস শ্যাটিভার কার্য প্রতিষেধক--ক্যাম্ফর | 
অধিক মাত্াঁয় লেবুর রল। 

সাঞ্রান্রণ ক্রিস -ক্যানাবিস্ ্তাটিভা প্রধানতঃ মূত্রপথ এবং 
লিঙ্গাগ্রপ্ট্ত্বকের শ্রৈষ্মিকবিল্লি আক্রমণ করিলে অত্যধিক উত্তেজন! 

বখতঃ তাহাতে প্রদাহ জন্মে ও তাহার অন্পূর্ণ শ্রৈক্মিকঝিলিপথ হইতে 
শ্লেম্মাআ্াব হয়। উপরি উক্ত লক্ষণাদি পুয়মেহরোগের অতি নিকট 
সাদশ্য বলিয়া বিবেচিত । ইহার মস্তিষলক্ষণের ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার 

মস্তিষ্ক লঙ্গণের গ্তায়্ কোন বিশেষত দৃষ্ট হয় না। 
ভলন্ু০া-_স্মুজঘভ্জ্র কিডনি বা বুধ কপ্রদেশ হইতে কুচকির 

গ্রন্থি পর্যাস্ত আকুষ্টবং বেদনা এবং আমাশয়োদ্ধকোটরস্থ'নে বিবমিষার 

ভাব সহ উৎকণ্ঠা বোধ। মু্রপথের সম্মুখ হইতে পশ্চাদভিমুখে জাল! 

এবং জালাধুক্ত চনচনি ; মৃত্রত্যাগকালে মুত্রপথের পশ্চাদংশে সুচিবেধবৎ 

বেদনা । সম্পূ *মুত্রপথ 'প্রদাহিত বোধ হয় এবং তাহা স্পর্শে 

বেদনাধুক্ত থাকে; লিঙ্গোথান হইলে তাহাতে আততভাবের বেদনা । 

মুত্রত্যাগকালে, বিশেষতঃ তাহার অব্যবহিত পরে মুত্রপথে জ্বালা । 

মত্রত্যাগের প্রথমে এবং শেষে মুত্রপথ বাহিয়! জালা । মূত্রত্যাগ 

না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে জালাধুক্ত বেদনায় রোগী 

ক্রমাগত মৃত্রত্যাগে বাধ্য । মৃত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে 

ৃত্রত্যাগেচ্ছার স্ায় চাপবোধ। মৃত্রত্যাগ না করার সময়ে মৃত্রপথ 

বাহিয়। ুচিবেধবৎ বেদনা। দপ্ডায়মানাবস্থায় মুত্রপথের পশ্চাৎভাগে 

ঝীঁকিযুক্ত স্চিবেধবৎ বেদনা । মৃত্রমোত ছড়াইয়৷ পড়ে, ভিলভ্চ স্ফীত 
থাকে, কিন্তু লিঙ্গোখান হওয়া বুঝিতে পার! বায় না । পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোখান 

২৯ 
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হওয়ার পর মুন্রপথে স্থচিবেধবং বেদনা । ভ্রমণকালে লিঙ্গের ক্ষত 

অথবা দগ্ধবং বেদনা, এবং লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টত্বরকের কাল্চে 

লোহিতবর্ণ। দগায়মানাবস্থায় অগুকোষে চাপের ও আকৃষ্টতার 

অনুভূতি । 

ভিল্তি৩লা ৫ ্ুক্কাম্েভ লা গপল্লিল্রাল্ল চিকিৎসা 

জন্যই ব্ক্যানবান্রিত্্ শ্াঁড্িজ্ভাল্র সুখ্যাতি। কোন কোন 
চিকিৎসক এ রোগে ইহাকে সর্বোত্কু্ট ওষধ বলিয়া গণ্য করিয়। 

থাকেন । ডাংন্াপ রোগের তরুণাবস্থার প্রথম হইতেই ইহার ব্যবস্থ! 

করেন এরং নুনাধিক ৪ দিবসে রোগের প্রবলতার হাস হওয়ায় স্রাব 

ঘন ও ঈষৎ সুজ হইয়া! আসিলে স্মার্ক সল৩ কিউ দ্বার! 

আরোগা সম্পূর্ণ করেন। ব্যবসার প্রথমাবস্থায় তিনি মূল অরিষ্ট ব্যবস্থা 
করিতেন, এক্ষণে ১০০০০০ (০1. ক্রমই অধিকতর উপকারী বলিয়া 

বোধ করেন। ডাং ফ্রুট ইহার ৩ হইতে ৬ ক্রম ব্যবস্থা করেন এবং 
তাহাই অনেকে কার্ষোপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাঁকেন। একক 

পরে ইহা প্রযোজ্য । ক্ক্যাজ। সাতে শ্রাব স্বল্পতর এবং আর্ত 

্াউ্তন্ডে অধিকতর থাকে । রোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় 

আবের বর্তমানতাঃ অতান্ত জালা, মূত্রত্যাগান্তে মুত্রপথ বাহিয়৷ চাপিলে 

বেদনা এবং গিঙ্গমুণ্ের কাল্চে লোহিত বণ প্রভৃতি লক্ষণ ইহার প্রদর্শক । 

৫স্ট্রন্িভিলম্পীচ্ম_ হঠাৎ মুত্রত্যাগেচ্ছা, লিঙ্গমূলে বেদনা এবং 

মূত্রপথে তীব্র চুলকন! হওয়া তাহা ঘধণ করিবার প্রবৃত্তি । 

ইহাতে প্মস্তকোপরি এবং মলদ্বার ও হৃৎপিণ্ড হইতে ফৌটায় 

ফোৌটায় শীতল জল পড়ার অনুভূতি” লক্ষণ থাকায় ডাং স্তাস হৃৎপিগু- 

প্রদেশে ফৌটায় ফোটায় জলপড়ারূপ বিরক্তিকর লক্ষণ ইহা ছার! 

আরোগ্য করিয়াছেন। 



লেক্চার ৮৭ (7750ঢাতিত জেসিডা)। 

এপসাইনেসিজাতীয় উধধশ্রেণী। 

১। এপনাইনাম্ কেনাবিনামূ। ২। ওলিয়েপ্ডার । 

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্। 

(4১790901001) 08101091011000)5 ) 

আান্রাল্রণ। ভ্রিআ। 1-এপসাইনাম্ কিডনি বা বুকক, রসবিষ্লি 

এবং ত্বক আক্রমণ করায় নানাবিধ জলশোথরোগ উৎপন্ন হয়। পরি- 

পাকষন্থপথের, বিশেষতঃ অস্ত্রের শ্লেম্মিকঝিল্লিতে ইহার ন্যনাধিক আক্রমণ 

বশতঃ তাহার আবের বুদ্ধি ভইগে জলবত উদরাময় জন্মে । ইহা সরলান্ের 

ও মুত্রস্থালীর দ্বাররক্ষক চক্রাকার পেশীর ভ্র্ববলতা এবং অশ সংক্রবীয় 
রক্তবহানা ডীর রক্তাধিকা উৎপন্ন করে। হংপিণ্ডে ইঠাঁর ছর্বলত! জনক 

ক্রিন্নাফলে নাড়ীস্পন্দনের ঢুব্বলত্তা ও অনিয়ম হয়। ইহার ক্রিয়ায় প্রায় 

আবমাত্রেরই স্বল্প তা"ঘটে | 

লক্ষণ । 

সশ্ডুক ।- মন্তকে জলশোথ-_স্ৃপ্তি ; অন্ততর চক্ষুর দৃষ্টিহীনত। ও 
আংশিক দৃষ্টি; এক হাত ও এক পদের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক চালন। 

হইতে থাকে ; মস্তকমধ্যে আাব আরম্ভ হইলে ললাটদেশ উচ্চতর হয় 

এবং মস্তকাস্থি নিচয়ের জোড় ফাক হইয়। যায়। 

স্রামন্ুদ্র 1-কামি কখন কখন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক এবং কখন তরল ও 

ঘড়ঘড়িযুক্ত হইলে শ্বাসকষ্ট হয়। অন্প আহারেও আমাশয়দেশে ও বক্ষে 
কষ্টান্থভৃতি জন্মে। ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বস্তি হয় না। হু শ্পিত্তেক্র 

দুর্বলতা । নাড়ীর মন্থর গতি । 



৪৫২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

আ*স্জস /- ভন্ড তুষঞা5 ক্কিস্ভ ভকলঙ্পান্ন 

দুল্লিতেন আআমাশজেন্ল বদলী” আহশ্লা ভজ্ুলেক্ 

শু ক্ক্ক৮1৩ লঙ্মন 4 নিদ্রাভঙ্গে তৃষ্জা । আমাশয়োর্ধাকোটর- 

স্থানে দমিয়া যাওয়ার হ্যায় বোধ । 

সমল ও মুত্র 1-জলবৎ উদরাময়। অল্প মুক্রত্যাগ, কিন্ত 

বোগি তাহাছে কষ্ট বোধ করে না। কথন কখন পাতলা রঙ্গের প্রচুর 

মুত্রত্যাগ, কোন তলানি পড়ে না। 

জনক 1-উভয় জান্ুসন্ধিতে কঠিন কনকনানি বেদন]। 

চিন্তন 1-উদল্্রী2  আক্ষগ্শ্শোক্িত  সভ্তি- 
জ্ষাদিক, জ্রকত্শোআ আব এনামাক্কা এবং যান্তিক রোগ 

ভিন্ন ভন্ট যেকোন কারণোদ্ভত এবং শরীরের যেকোন স্থানের জল- 

শোথে নিগ্রজিখিত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে এঞরঞ্পস্নাউ্ন্নাস্ম দ্বারা 

উপকার প্রত্যাশা কর! যায়। লক্ষণ--১। আনাশয়োদ্ধীকোটরস্থানে শৃন্- 

ভাঁবের অনুভূতি ; ১। আহারান্তে কষ্ট, ভুক্ত বস্ত্র বমনও হইতে পারে) 

৩1 অন্ত্ন্ত তৃষ্, কিন্কু জলপানে কষ্ট ভয় ব বমনে জল উঠিয়! যায়; 

£| ংপিগ্ডের চর্ধলতা ও অনিয়মিত ক্রিয়া এবং নাড়াগতির মন্থুরত| | 

হভ্ডিক্ষোদকক বা হ্রাইক্ক্কেক্ষেলাজ্ £-রসবিলি 
হইতে রসের আ্াবাবস্থায় ইহা? উপযোগী । মস্তক বৃহত্তর ও লল(ট উচ্চ 

হইয়া উঠে ) শিশুর মস্তকের রন্ধবাদি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়) বক্রদৃষ্টি, 

কিন্তু টি হ্তায় কর্কশ চীৎকার থাকে না। ইহা সহজ 
প্রকারের রোগের উষধ ) মৃত্রাঘাত (91007559101) 0 0117) থাকে । 

এক হস্তে ও এক পদের অবিশ্রান্ত অনৈচ্ছিক গতি । 

হৃৎপিণ্ডের ক্রিম্ন! ভুর্বল ও অনি্মিত, এবং নাড়ীর স্পন্দন ধীর 

থাকায় জলশোথ জন্মিলে হুশ স্পিক্ডেল্র ভ্রিস্াগপভল্লোকগ্গে 
ইহা উপকারী । মৃত্রের সম্পূর্ণ অভাৰ ঝ| স্বল্পতা জন্মে। 
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ন্কিজ্ন্বি লা ক্ষনে ভ্রল্সীত্ীন্লড বশতঃ 

হ্ুজেল্ল ভ্রাস্ল হওয়ায় জলশোথ জন্মিলে এস্তনা। উপকারী । 

ওসস্নাল্র উষধ পরীক্ষায় প্রথমে মুত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহ। 

স্থায়ী হয় না, শীদ্বই মূত্র স্বল্পতর ৪ তাহার বর্ণ ঈষৎ গীভ বা শেরিমন্ত- 

বৎ হইয়। যায়। হৃৎপিগড দর্ধল ও অনিয়মিত ক্রিম্াধুক্ত এবং নাডী 

ধীরগতি ও বিশাল থাকে । আমাশরোদ্ধকোটরস্থানের “খালি পি 

'ভাব” ইহার একটি প্রধান লক্ষণ । এ রোগে ইহা হারা উপকার প্রাপ্ু 

হইতে ছুই প্রকারে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হল মাত্রায় ব্যব- 

হারে ইহ জংপিণ্ডের ক্রিয়োত্তেগনা দ্বারা মৃত্রের বুদ্ধি করিলে জল- 

শোথের যে উপকার হয় তাহা হোমি€প্যাথি সন্ত নহে এব তাগাতে 

ইহার রোগজ লক্ষণের (1১৭0176111010 5)111)101))8) প্রতি লক্ষ্য রাখা ও 

আবগ্তক হয় না। এই প্রণাণপীরই অনেকে অনুসরদ করিয়া থাকেন 

বল। বাহুল্য হোণিও নিয়মাভসারে ইহ দ্বারা ফল কামনা করিলে 

ইহার রোগজ লক্গণান্ুদরণ করা "অপরিহার্য খলিয়াই জানিতে হইবে। 

ইভাতে অতপণীয় তুষ্চা থাকে ও রোগী এক ঘোগে অধিক গরিমাণ 

জল পান করে; ভ্বার্েকল অতর্পণীয় পিপাসায় রোগী অন্ন অল্প 

জল বারে বারে পান করে । ঞগ্পি্নে তৃষ্ণ। থাকে না। 

২। গওলিয়েগ্ডার €(01552067.)। 

স্ন্দরক্হ ।--গলিয়েগারের কার্য গ্ররতিষেধক--ক্যান্ষর। 

সাগ্রাল্পরণ ক্রিক! £-গলিয়েগ্ডার মস্তিফমেরুজ্জেয় সযুনগুল 

আক্রমণ করিলে শারীরিক পক্ষাঘাতিক তুর্বলতা এবং দুর্বল ও অনিয়মিত 

নাড়ীম্পন্দন হয় কিন্তু ত্বকের, বিশেষতঃ মন্তকত্বকের, রোগ আরোগা 

জন্তই ইহ হোমিওপ্যাথিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে । 



8৫৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

লক্ষণ | 

হম ।--মস্তকে উৎকুণ থাকার স্তায় চর্ধবণযুক্ত প্রচণ্ড চুল- 

কথ|) চুলকাইলে প্রথমে স্বস্তি, কিন্তু পরে জ্বালাযুস্ত চন্চনি এবং 

অব্দারণবৎ ক্ষতের অনুভূতি হয়। মাথার খোলোস উঠিতে থাকে । 

মন্তকত্বকে সিক্ত ও কামড়ানিযুক্ত শন্ক এবং চুলকনাযুক্ত উদ্ভেদ; 

মস্তকপশ্চাত্ডেই উদ্ভেদ অধিকতর জন্মে। 

ভআম্াাম্শজআস ।-কাকের ক্ষুধার স্তায় অস্বাভাবিক ক্ষুধা হইলে 

আহার কালে হস্তের কম্প। ভূক্ত বস্তু এবং ঈষৎ সবুজ জল বমন 

করার পর পুনঃ ক্ষুধা এবং দর্ধলত1 জন্মে । আমাশয়োদ্ধকোটর প্রদেশে 

স্পন্দন হইলে তথায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইতেছে বলিয়। বোধ। 

লিট এ্রুলথু সললন্হান্র ।--মলত্যাগের পূর্বের, পরে ও তদতি- 
রিক্ত সময়েও মলদ্বার জালা করে। স্ুঞ্্রচ্িকিন্বেল্ল ভূক্তন্স্ভ 
স্পল্লল দিল্ন আত অজ্গবীান্ুস্ছাজ্স লি] সহ ন্নিঙ্গভি 
ভজ্ ।-তরল, নরম এবং গীতধর্ণ বিষ্ঠা । অনৈচ্ছিক মলত্যাগ । শিশুর 

বাতকন্দ্ম সহ মলের নিঃসরণ । 

অলক ।--শরীরের অনেকানেক স্থানে প্রচণ্ড চুলকনা ; উদ্ভেদ 

হইতে রক্ত পড়ে, রদ ঝরে এবং তাহাতে মামড়ি জন্মে । অনাবৃত করিলে 

গাত্র কামড়ায়। 
চিক্কিশুনা ।-শিরোধূর্ণন সহ স্মহশম্পক্তিক্র জুর্তঁ 

ভনভ্ড1 জন্ত রোগীর কিছুই মনে না থাকিলে এবং মে সহজে প্রশ্নের মন 

গ্রহণ করিতে না পারিলে শুভিনজে্গাল্ল্ তাহার উপকার করে। 

উপরি উক্ত রূপ স্মরণশক্তির বিকার ও শিরোধূর্ণনলক্ষণযুক্ত পক্ষাঘাতরোগ 

ইহা আরোগা করিতে পারে। স্াশ্ট্রে্র চিতক্কে ভ্ডাক্কাহইল্লে 

হঅ ম্পিল্রঠশুলেল্স শস্পম্পনম হয়, এরূপ ম্পিল্রঃস্ুলেল্ 
একটি স্ত্রীরোগীকে ওভ্লিজ্জেও্ডাক্র আরোগ্য করিয়াছে। 
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স্পিশু৬লককবেলল্লা» উদল্পামক্স এবং ম্পিত্ওক্ষলসল্ল্রোগগে 
শ্পিত্ঞ স্ুর্থ দ্িম্ন আহা। আহার কুলে স্ল্দ্কিম্ম 
শঙ্ঞীম্পদনস্াজ ভান আদি সল্ন সহ ন্নিঙ্গভ এবং 

প্রত্যেকবার আাহ্সু নিগ্সল্লশৌল্র সহ্্ছ আদিল সল ন্নিগ- 
ল্রঞ্স হয় তাহাতে শওক্তিজ্জেও্গীজ্ উপযোগী । ফলতঃ রোগ ওলা- 

উঠাই হউক আর উদরাময় অথব1 ম্পিশুওক্ষম্ব্োগগউই হউক উপরি 

উক্ত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ওক্িক্েওগাক্র তাহার উপকার করিবে। 

০5 শ্সর্স১ খুজে নাউ এবং ল্িিহ্ভিওও বিষ্ঠা 

সহ অজীর্ণ তৃক্ত বস্ত নির্গত হইয়া থাকে । কিন্তু গু ভিনজ্েভাল্লেন্র 

স্তায় অধিকতর পুর্বের ভুক্ত বস্তুর মলত্যাগের ন্িনহক্কৌক্র সহিত 

কথঞ্চিৎ সাদৃপ্ত ভিন্ন অন্ত কোন ওষধে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। 

অ্বক্ুনোগ--্আম্মবাভ বা আর্টিক্কেল্রলিসা» জগ 
গীড়ক্কা লা ভ্রান্টা লাযাক্তিভ্রা ।-_আমাশয়ান্িক বিকার 

নিবন্ধন আমবাত প্রভৃতি ত্বগুদভেদ আরোগ্যে শন্লিয্সেওগাল্র উৎকৃষ্ট 
ওঁষধ বণিয়া বিবেচিত । ত্বক অত্যন্ত স্পর্শাসহিষুণ থাকে, অল্প চুল- 

কাইলেই গরম হইয়। উঠে এবং বেদনা করে । গ্রীবা, অগুকোষবেষ্টক 

এবং উরু প্রভৃতি স্থানেই ইহার বিশেষ আক্রমণ দুষ্ট হয়। মন্তকের 

এবং কর্ণপৃ্রে ত্বকে ইহার দ্রপ্ধপীড়ক1 জন্মে । 

' ভিহ্কা সাইউছন্বল্র- মুখমণ্ডল ও মস্তকত্বকে কাউর বা একজিম! 

জন্মিলে কেশ জুড়িয়া চাপ বাধে এবং তাভা হইতে দূর্গন্ধ নির্গত হয়। 

মামড়ির নিয়ে আব আটক থাকে, কেশ স্বলিত হয় অথবা তাহাতে চাপ 

বাধে (701108 00107108 ) 1 

ডান্স ডি.স্কলল্র-_ডাং হিউজের মতে শিশুদিগের দুগ্ধপীড়কা! 
এবং চন্ম্দল বা ইম্পিটিগোর ইহা ওষধ। ইহার মামড়ি হইতে প্রচুর রস 
ঝরে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণে রোগী দুরণন্ধ মূত্রত্যাগ করে। 
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গ্র্যামিনেসিজাতিভূক্ত ওষধ। 

১। এভিনা স্তাঁটিভা। ২। ্রিগৃমেটা মেডিল। 

১। এভিনা স্তাটিভা (০৮০৪ 3৪0৭ )। 
সান্রান্প। ভ্তিআা রহ ছিল্তিশুস্লা।-_ ভিন্ন 

সাক্ষাৎ ভাবে মন্তিষ্ধ আক্রমণ করিলে পুষ্টিক্রিয়ার বুদ্ধি হওয়ায় স্াযুশক্তির 

উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণ শরীরের পুষ্টি সাধিত য়। ইভা একটি ত্বরিত 

ক্রিয়াশীল ওষধ এবং অন্তান্ত উত্তেজক বস্তু অপেক্ষা ইহার ক্রিগ্ার স্থাছিত্ব 

অধিকতর | ন্নার়বিক শক্তির ক্ষয় নিবন্ধন রোগে সাধারণতঃ মূল 

অরিষ্ট ২ হইতে ৩০ ফোটা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে ইহার সাক্ষাৎ ব৷ 

প্রাথমিক ক্রিয়। প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা দ্রশ্চন্তা 

এবং মানসিক ক্লেশ বশতঃ মন্তিষ্কীয় দুর্বলতা (13151) 2ি£ ) ও অতাধিক 

কামসেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রভৃতি হইতে ন্নায়বিক' দৌর্ববল্য অপনয়নে 

উপরি উক্ত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা অতি আশ্চর্য ফল গুদান করে। 

বহুদিন স্থায়ী কামবিষয়ক অপরিমিত অত্যাচার ঘটিত ধ্বজভঙ্গ রোগে 

ইহা উপকারী) মগ্তপায়ীদিগের স্নায়বিক অসহিষুণভাব এবং অনিদ্রা 
প্রভৃতি আশঙ্কিত মদাত্যয়লক্ষণ নিরাকরণেও ইহা বিশেষ ফলপ্রর্দ। 

মফিয়া, অহিফেণ এবং তাম্্কুটাদির অভ্যন্ত সেবীদিগের পক্ষেও ইহা 

উপকারী ওষধ। 
২। ভ্রিগ্মেটা মেডিস (51181 018১৭1৯)। 

সাশ্বান্রপ। ভরসা এজ িল্কিশন11- মুত্রপথে 
ভিগিত্মেজীল্ল সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহার উত্তেজন! ও প্রতি- 
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স্তায়িক প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহ সেবনে মূত্রের অত্যধিক ক্ষারদোষের 
সমতা জন্মে । মৃত্রতাবের ইহ! পরিমাণাধিক্য জন্মায়। রোগ চিকিৎসায় 
আমর! ইহার উপরি উক্ত স্থল ক্রিয়ারই সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। 

এইরূপে স্কুল মাত্রায় ইহার প্রয়োগ দ্বারা মুত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি, মারদোষের 

প্রশমন এবং তাঁভার ফলম্বরূপ মুত্রের উগ্রতার দূরীকরণ ও স্সিপ্ধীতা আন- 

যন করিয়া আমরা ভগ ্িউ। দ্বারা নিম্নলিখিত রোগের শান্তি 

করিয়া থাকি, বথা-স্মজেক্স ভিনম্ডিক্ এসিড ও ক্রস্ন্ 

ক্র তিক তক্র2-গ্পাশ্থভ্রিজ্োগি 5 মুভ্রন্থালী ও্রদ্কাহ ৪ 
স্ুজ্রাচ্লাভি সমুজক্লোঞ্র ( 1২616106101) ), স্ুজক্রুচ্ছ। মুর 

শুন এবং স্টু্সম্ম্হে গভাতি । ভুললশ্পোখত্লোতপিললক্ডও 

সাময়িক উপকার প্রত্যাশায় ইহ] ব্যবহার করা যাইতে পারে। 



লেকচার ৮৯ (50০দচারছ 00)1 

ব্যাপ্টিসিয়। (73506015125. 31100001129) 1 

(লেগুমিনদি জাতি ) 

সাব্রান্্রণ ভিজ ।_-শোণিতে ব্যাপ্টিসিয়ার অতি গভীর ও 

বিশেষ প্রকারের ক্রিয়। প্রকাশিত হয়। এই ক্রিয়াকালে শোণিতের যে 

বিশ্লেষিত ও পচিত অবস্থ! ঘটে, দৌর্বলা প্রধান ও সাংঘাতিক জরাদি এবং 

টাইফইড্ অবস্থাপন্ন রোগীদিগের শোণিতে আমরা তদ্রুপ দুরবস্থাই 

লক্ষ্য করিয়া থাকি । উপরি উক্ত দুর্দশাগ্রস্ত শোণিত পোষধিত শ্লৈম্মিক বিল্লিতে, 

বিশেষতঃ মুখ, গল! এবং অন্ত্রপথের শ্রৈম্মিকঝিলিতে ইহার রোগজ লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। ইহ দ্বার! গতিদ এবং অন্ুভূতিদ স্নাযুশক্তির অপচয় 

বশতঃ উভয় প্রকার স্নাযুশক্তিরই দ্রর্বলতা ও হানি ঘটায়, উভয় প্রকার 

পক্ষাঘাত জন্মে । ইহাতে পরোক্ষ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ায় অতীব 

দুর্বল ও বিশেৰ প্রকারের প্রলাপলক্ষণ উত্পন্ন হয় | , 
শরীরস্থ যাবতীয় তরল পদার্থের পচনশীলতা জন্মে এবং অত্যন্ত বল- 

ক্ষয় ঘটে । জদ্ধিনিচয়ের টানটান ভাব হওয়ার স্ঠায় কাঠিন্ত জন্মে। 

সর্ঘ শরীর টাটায়। শ্রাব এবং শরীরোখিত বাম্প পুতিগন্ধবুক্ত । শ্লেম্মিক 

ঝিল্লি, বিশেষতঃ মুখগহ্বরস্থ শ্রৈম্মিকঝিল্িতে, ক্ষত জন্মে এবং তাহার দুর্গন্ধ 

হইতে থাকে । 

লক্ষণ । 

শল ।- চিন্তায় অপ্রবৃত্তি ও শক্তিহীনতা; মানসিক দৌর্বল্য ও 

বিশৃঙ্খলভাঁব $ মগ্ভপানবতৎ মানপিক অস্থের্যা। রোগী কোন বিষয়ে 
মনঃসংযোগ করিতে পারে না; মনে এক রূপ বৈষম্যের ভাব জন্মে, 
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মানসিক অদংঘত ভাব। শরীরাংশাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকার 
স্কায় বোধ হওয়ায় রোগী তাহাদিগকে একত্রিত করিবার জন্ত অস্থির- 

ভাবে চতুদ্দিকে শরীর চালনা করে; রোগী শরীরাংশগুলি একত্রিত 

করিতে পারে ন৷ বলিয়া! নিদ্রা হয় না। 

ন্নিভ্া ।- প্রলাপসংঘুক্ত স্প্তি) রোগী কোন গ্রশ্বের উত্তর 

করিতে করিতেই নিদ্রাগ্রস্ত হয়, অথবা তাহাকে কিছু বলিতে বলিতে 

" নিদ্রিত হইয়া পড়ে । শেষ রজনী ২।৩টা পর্যন্ত নিজ্কা যায়, পরে সকাল 

পর্যন্ত অস্থির থাকে । রোগী নিদ্রালু, জড়ব ও ক্লান্ত বোধ করে, 

চক্ষু অদ্ধনিমিলিতভাবধুক্ত হয়। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখায় অস্থির থাকে । 

লুীক্সু।-রোগী অস্থির ও সুপ্ডিহীন থাকে; কোন বিষয়েই মন 

আকুষ্ট রাখিতে পারে না; সন্ধ্যাকাঁলে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে শরীর 

চালনা করিতে চাহে । সম্পূর্ণ শরীরে, আঁধকতর নিয়াঙ্গে, দর্বলতা 

থাকে । অবগাদ, শয়নে তবুত্তি॥ সম্পূ বাম পার্খের পক্ষাঘাত ; 

বাম হস্ত এবং বাহু শক্তিহীন। রোগী শযার নিয্নদিকে গড়াইয়া যায়, 

বোধ করে যেন শরীরের শক্তি লোপ হইয়া যাইতেছে। সম্পূণ শরীরে, 

অবক্তব্য রুগ্নভাব।' 

্রীসমভুজ্ ।- দক্ষিণ ফুসফুসে টাটান। বক্ষের সংকোচন ও কষ্ট। 

স্ল্লিস্পাক্ুমন্ুদ্র» সল ও লাছবান্ 1-ওষ্ ও দত্তে মল 

(50105) সঞ্চয় । জিহ্বার মধ্য বাহিয়া হরিদ্রাবণ; ভিহ্বা প্রথমে 

শুভ্র থাকে এবং শুভ্র লেপের মধ্যে মধ্যে লোহিতবর্ণ জিহ্বাকণ্টক 

(10901190 ) দৃষ্ট হয়, পরে তাহার চধ্যভাগে হলদেকটা লেপ জন্মে, 

পারব লোহিতবর্ণ ও চক্ চকে হয়) জিহ্বার মধ্য বাহিয়া শুফ ও কটাব্ণ। 

কট।, টাটানিধুক্ত ও ক্ষত জিহ্বা । মুখের দূর্গন্ধ । মুখে পচা ক্ষত ও মুখ 

হইতে লালা শ্রাব। মুখে মামুরকির ঘ! এবং যুখ হইতে লালাস্রাব। 

মুখ ও জিহবা! শুষ্ক । মুখলালার যেন বৃদ্ধি, আটাভাব ও স্বাদহীনতা ।, 



8৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

ক্ষত জন্য গলাভ্যন্তরে সংকুচিত বোধ, বারম্বার গেলার চেষ্টা। গলগহ্বর 

কাল্চে লাল; তাহাতে রুষ্চবর্ণ পচা ক্ষত; টনসিল ও হন্ুুনিয়গ্রন্থি 

স্কীত); অসাধারণ বেদনাহীনত] । গলায় শুড়শুড়ি হইলে কাসির 

উদ্রেক হয়; উপজিহ্বা প্রলম্বিত থাকে । কেবল তরল বস্ত পান 

করিতে পারে, কঠিন বস্তু আহারের চেষ্টায় গলরোধ ঘটে। গলমধ্যে 

অনেক আটা! শ্রেম্মা থাকে, তাহা উঠাইতে বা গিণিতে পারে না। 

অন্ননালী হইতে আমাশয় পর্যযস্থ অত্যন্ত সংকুচিত বোধ; কেবল জল 

গিলিতে পারে। 

আমাশয়স্থলে দিয়া যাওয়ার ন্যায় অথবা তদভ্যন্তরে কিছু না 

থাকার অনুভূতি) উদরের দক্ষিণ পার্থ (11190 75£101) ) স্পশাসহিষুঃ 

বেদনা । উদ্রপেশী চাপে বেদনাধুক্ত । পুনঃ পুনঃ অল্প, পাতলা, কুষ্ণবণ, 

দুর্গন্ধ এবং উগ্র মলত্যাগ । অত্যন্ত পৃতিগন্ধঘুক্ত ও দুর্বলকর উদরাময় । 

'বেদনাহীন, লেইর ম্যান বিষ্টা সহ প্রচুর শ্রেম্পা থাকে । কৃষ্ণাভ কট! 

শ্রেম্মা ও রক্তসংঘুক্ত মলত্যাগে কুম্থন থাকে এবং মলের পচনশীলতা দুষ্ট 

হয়। গ্রাতঃকাণীন উদরানয়। 

স্রক্ষ ।--ত্বকে অতিশয় তাপ ৪ জালা । হাম 9. আমবাতের চায় 

উদ্ভেদ। সম্পূর্ণ শরীর এবং অঙ্গের উপরিভাগে কাল্চেলোহিত কলঙ্ক, 

শরীরোপরি তাহ! স্থলতর থাকে । 

চিকিৎসা । 

হুহখক্কুভ5 ভ্লড্ডি চলা আা একর হি ।শরীরের অতি 
শোচনীয় ভর্বল অবস্থায় এই মুখক্ষত জন্মে। দস্তমাড়ি শিথিল ও তাহার 

শ্লৈম্মিক বিল্লি রুগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে কৃষ্ণলোহিত ও দুর্গন্ধ রক্ত 

ক্ষরিত হয়) সুখে পৃতিগন্ধ থাকে এবং মুখ হইতে লালা ঝরে। দস্তমাড়ি 

ক্ষতযুক্ত ও জিহ্বা ফাটা । উপরি উক্ত রূপ অবস্থাস্বিত পারদ ঘটিত 
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সাধারণ ও প্রশ্থতিদিগের এবং. ষক্মাকাশ ও মুত্রমেহ প্রভৃতি সাংঘাতিক 

রোগগ্রস্ত রোগীর মুখক্ষতও ইহাদ্বার আরোগ্য হয়। 

হুবউজ্ডান্টিস্্-_ পুষ্টিহীনতা বশতঃ মুখক্ষতের অন্যতম উৎকৃষ্ট 

ওষধ। শ্রৈম্মিকৰিল্লি উন্নত ও ক্ষতনিচয় দ্বারা খচিত এবং জিহবা লেপ- 

যুক্ত থাকে; পচা ক্ষত । 

অম্ষাক্কাস্প লা শ্বাভ্স্নিস্ 1 যক্মাকাশের শেষাবস্থায় 

জরের, বিশেষতঃ তার সন্ধাকালে বৃদ্ধি হইলে এবং তাহাতে অল্প 

নিদ্রালুতা, জড়িত কথা, এব মানসিক বিহ্বলভাব থাকিলে 

ল্যাস্টিনিনক্সা দ্বারা উপকার হয়। 

টাউক্ুক্সেড জ্বর ।- আমরা ইতিপূর্বে ব্যান্ি- 

স্নিজ্াক্র লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে 

ষে, টাইফয়েড জরণক্ষণ সঙ্গ ইহার পিশেষ ও ঘনিষ্ট সাৃশ্ত আছে। তথাপি 

এই জর চিকিৎসায় ইহার প্রকৃত স্থান নিরূপণ করিতে হইলে তাহার 

অন্তাপ্ত উধধ সহ ইহার অতি পুঙ্থান্তপুঙ্খ তুলনা করার আবশ্তক। 

ইহার নিদ্রাপু ও বুদ্ধির জড়তা জ্বাতিীক্ষাহ্ত এবং কাল অথব 
ঈষৎ কট! গিহ্বালেপ ল্লাসউন্জঙে আছে। আঁপিক্কাল্র 

্াঁয়ই ইহার রোগী প্রশ্নের উত্তর কারতে করিতে নিদ্রাগত হয় ও শব্য! 

অন্তি কঠিন বোধ করে । ফলতঃ উপরি উক্ত দুই ওষধ সহই ইহার 

বিশেষ তুলনার প্রয়োজন । শোণিতের বিষাক্ত ও পচিত অবস্থার 
ওধধ হইলেও যথোপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে রোগের 

প্রথমাবস্থাতেও ল্্যাস্পটিউস্নিআ। রোগ অস্কুরে বিনাশ করিতে সক্ষম । 

ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-_ুজ্িদল্র ভড়ত্ডান্যও৪-ক এন্নহ 

সঙ্ঞঞ্পান্ন শ্রহুক্ত ম্ডনওু ও ক্রবগবর্ণ সুহ্াক্রভি 

(ইহাকে ব্যাপ্টিসিয়ারোগীর অতি বিশেষ লক্ষণ বলয় জানিতে হইবে) 

রোগী অতীব ক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ শরীর দ্ৃষ্টবৎ অনুভূত; আপিক্াল্তর 



৪৬২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান.। 

স্যায় রোগী অস্থির থাকে এবং কোন কোমল স্থানের অনুসন্ধানে 

শয্যার চতুষ্পার্থ্ে ঘুরিতে থাকে । চক্ষু নিদ্রার ভাবধুক্ত ও বুদ্ধিহীনতার 

পরিচায়ক । প্রলাপ উপস্থিত থাকিলে তাহার "প্রকৃতি বিলক্ষণ স্বাত্ন্থ্য 

জ্ঞাপন করে; তাহাতে রোগী মনে করে যেন তাহার স্শল্রীল্রাহস্ণ 

নিল শল্যানক্স ভড়াউজ। স্পড়িকাছে* দে তাহা একত্র 
করিবার জগ্ত শয্যার চতুষ্পার্থ্ে ঘুরিতে থাকে ; রোগীর প্রভূত বলঙ্গয় 

হয়) জিহ্বার মধ্য বাহিয়া কটাবর্ণের রেখ! থাকিতে পারে ও দন্ত কালচে 

মল বা “সডিন* আবুত থাকে ; প্রশ্বীসে ছুন্ধ নিত হয় এবং শরীরোগিত 

সর্বপ্রকার বাম্প এবং আাব পুতিগন্ধবুক্ত থাকে । জর তাপ অধিক এবং 

নাড়ী দ্রুত; উদরের দক্ষিণ ও নিম্নতর পার্থ ব “ইলিয়-সিকেল” 

প্রদেশে চাপ দিলে বেদনা! করে। ফলতঃ আবাদির পচা ভ্রাণ, রোগীর 

মত্তভাবের মুখারৃতি এবং তাহার মানসিক অবসাদ উপস্থিত থাকিলে 

অধিকাংশরূপে ইহার প্রলাপলক্ষণের বিশ্ষত্বের গতি দৃষ্টি করিলে 

্যাস্টিনিম্ীজর রোগ নির্বাচনে ভ্ান্তি ভওয়ার সম্ভাবনা সুর 

বলিয়াই বোধ হয়। 



লেকচার ৯০ (7750 ০) 

হেমামেলিস। 

( হেমামিলেসি জাতি )। 

হেমামেলিস ভাজিনিক। (176109106115 ৮৪511108 )। 

-ন্ল্রহ্্হ ।-_হেমামেলিস্ যাহার কাধ্য প্রতিষেধ করে-_পাল্স্। 

-ধ্রা্রণ্ ভ্রিজ্সা ।--বাবভারদুষ্ট শোণিতবাহী নাড়ী বাঁ শিরা- 

মগুলে, বিশেষতঃ সরলান্ব এবং জননেন্দ্রিয়শিরামগুলে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ 

করিয়া হেমামেলিস্ শিরার বিস্তৃতি, শিরাশোণিতাধিকা, শোণিতআব 

এবং পরোক্ষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ পর্যান্ত উৎপন্ন করে। ডাং হেলের 

মতে ভেমামেলিস্ শিরামগুলের ঞক্ু-ন।উকি স্বরূপ; অর্থাৎ এক্ক- 

স্বাউউ ধমনীমণ্ডলে থে প্রকৃতির ক্রিয়। প্রকাশ করে ইহাদ্বারা শিরামগুলে 

তজ্জাতীয় ক্রিয়াই হইয়া থাকে । ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় শিরামগ্ডলের 

গতিদ ন্নামুর আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইহা উপরি উক্ত রক্তবহ! নাড়িতে 

বে উত্তেজনা উপস্থিত করে কার্যাতঃ তাহ! গ্রদ্দাহ উৎপন্ন না করিলেও 

তাহার সাহায্য করিয়া থাকে । ইহার ক্রিয়ার গৌণ ফলস্বরূপ (প্রতিক্রিয়ায়) 

উপরি উক্ত গতিদ স্নায়ুর পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা বশতঃ শিরার ঝিল্লিস্তরাদির 

পক্ষাঘাত প্রযুক্ত শিথিলত। হওয়ায় শিরাশোণিতাধিক্য, শিরাশোণিতআব 

এৰং তাহার উপাদানগত পরিবর্তন পধ্যন্ত হইয়! থাকে । শরীরের যে কোন 

ংশ হইতে শ্পশিল্রাশ্শোপিভজ্লী ইহার প্রদর্শক । 

। 

দুত্বাক্গু। শিরা, পেশী ও ত্বকে চিমটিকাটা! এবং হুল বেঁধার স্তাঁয় 
'অন্ৃভূৃতি। দ্ষ্টবৎ ও টাটানি বেদন!। 



৪৬৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

শ্বাসিঅভ্ভ্র ।-নাসিকোপরি কশাভাব এবং চক্ষুদয়মধ্যস্থ ললাট 

স্থানে চাপ হইলে নাসিক! হইতে রক্তম্রাব। মুদ্র রক্তআব। শুড়শুড়ি 

যুক্ত কাসিতে শোণিত অথবা! গন্ধকের স্বাদ, রক্তের নিষঠীবনের পুর্বগমী | 

স্ক্তিস্পীক্ক অন্দর এল লি11--কাল রক্ত বমন হইলে 

রোগী কম্পান্বিত, ছর্ববল, শীতল এবং প্রচুর ঘর্মমসিক্ত হয় ; দ্রুত নাড়ীম্পন্দন 
হইতে থাকে । আমরক্তের বিষ্টায় অসাধারণরূপ অধিক পরিমাণ কাল 

কাল রক্তের চাপ থাকে । অন হইতে অত্যধিক পরিমাণ আল্কাতরার 

হাম কাল রক্ত নিগ্গত। বেদনাধুক্ত অর্শ হইতে কৃ্বর্ণ রক্তআ্াব। 

মলদ্বার চুলকায় । 

গুহ ভক-্বন্মেতিজ্রক্স ।-মগ্ডকোষে তীব্র ্নারুশল । বেদন। দ্রুত- 

বেগে অগুকোধরজ্জু বাহিয়া অগুকোষাভান্তরে বায়; একশির। জন্মে; 

আক্রান্ত অংশ টাটায় ও স্ফীত হয়। শ্িরাম্ষীতি জন্মে। 

জ্রীভ্ুল্বন্নেজিভ্রজ। জরায়ু হইতে প্রবল, উজ্জ্রললোহিত 
শোণিতআাব; শোণিত জমাট বাধে না। জরায়ুর রক্তত্রাবে শিরাশোণি- 

তের মু প্রবাহ । যোনির আক্ষেপ হইলে তাাতে তীর টাটানি 

থাকে এবং যোনিকপাটে চুলকনা জন্মে। জন্তুর হঅভুজ্লা, 

অগ্ডাধারে বেদনা ও টাটানি। স্ুভ্ভিক্কান্তভ্ত 

অদ্পকক লক্ষণ |দ্ভজ্ হজ ল্যাজ উী্ান্নি- 

দলা অর্ভমালিভডা ইহার প্রদর্শক হওয়ায় ইহা আপিক্ক। 
সহ তুলনীয়। 

চিকিৎসা । 
অম্পলোগপ হা শীইল্স্।- অত্যধিক রক্তত্াবযুক্ত অর্শ- 

রোগে হুস্ণাম্েভিলস্ন্ বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। ডাং হিউজ 
ইহাকে অর্শের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ওঁধধ বলিয়। বিবেচনা! করেন; কার্ধ্য 

ক্ষেত্রেও তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে । তিনি ইহার দ্বিতীয় ক্রমের ব্যবস্থা 



হেমামেলিস। ৪৬৫ 

করেন। ফলতঃ তণ্তই হউক আর শীতলই হউক ইহার নির্যামের বহিঃ 

প্রয়োগ অতি শ্ীদ্র অর্শের প্রদাহ এবং টাটানিবেদনার উপশম করে। 

অশে জভ্যপ্রিক্ জোউান্িলেদকন্যা তমাল সর্বশেষ্ঠ 

প্রদর্শক | 

সাল্নক্রান্র- কোষ্ঠবদ্ধলক্ষণযুক্ত অর্শরোগে মলদ্বারের চুলকন! 

ইহার বিশেষ পক্ষণ মধ্যে গণা। তাহ! রজনাতে বদ্ধিত হয় । 

অন্ত%সক্ত্রানস্কান্ এন অ্সবাভ্িওক্ াগ- 

পশিসাভ্ড লা এলম্বপ। 5 শ্রসনলবেদন্যা 5 শ্রসলা- 

ভিড দমন, ভযাদ্কালিল্র ল্যহা লা আক্রুটাল্র 
০সউন্তস্5 সুভিকাস্ডভ্ত লা ০ক্ক,গ্স্যাম্শিজজা ভবেলে- 
ন্ঙল্ /-অঞ্ঃসত্বাপস্থায় উদরে টাটানিবেদনা, অলীক প্রদববেদনায় 

( চন1১৪ 15901 05109) উদ্রে টাটানি, টাটানি-বেদনাধুক্ত জরায়ু- 

রনবাতরোগে এবং স্ৃতিকাস্তন্তরোগেও উপরিউক্ত প্রকৃতির বেদন। 

ধোগিণীর বিশেষ কষ্টের কারণ হইলে €হ্স্মীম্মেভিলস্ তাহার 

শ্রে্ঠ ওঁষধধ বলিয়া গণ্য। ইহার ঈষদুষ্খ অরিষ্টের বহিঃ প্রয়োগ অতি 

সত্বর বেদনার নিবারণ করে। ফলতঃ আক্রন্ড স্শল্রীল্রাহস্পে 

ভজভ্যক্ভড ভ্রোভৌন্বি তলদন্নাল ত্ভমান্বভ্ডা এই সকল 

স্থলে ইঠার প্রকৃষ্ট চর প্রদর্শক ॥ 

০ম্পীপিভ তাল জা ভিস্মক্রেভ্ক £-শিরাংক্তের দুছ শ্রাবে 

ল্রল্ী স্পল্রীল্রাহুস্শে টানি ও হুর ব্রদন্না 
এীন্কিলেলে এবং রোগীর অত্যন্ত বলহানি ঘটিলে তহহমাত্মিক্নিস্ 
অঠি উৎকৃষ্ট ওষধ বলিয়া! বিবেচিত। ডাং ডাইস্ ব্রাউন জরারুর 

রক্তত্রাবে ইহাকে অন্ততম উৎকৃষ্ট ওষধ বলিয়া মনে করেন এবং রোগা- 

রোগোও তাহার ভূয়ো নিদর্শন আছে। ম্পীভ্ভাচ লা সাঞ্ুুকা 
(উপত্থক অধঃদেশে রক্তস্রাব জনিত ত্বকে ক্ষুদ্র ও লোহিত কলক্ক) এবং 



৪৬৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্া-বিজ্ঞান। 

ব্রত বা হিমেউরভ্িলালোগ্ে ইহা বিশেষ প্রশংসা 
লাভ করিয়াছে । নাসিকার মধ্যাংশে চাঁপবোধ সহ ম্বাসিল্ষাল্ 
জ্রত্তচ্ত্বাত্বে ইহ! বিশেষ উপকারী । রক্ত সাধারণতঃ কষ্চবর্ণ। 

স্ীল্স্নেিলা-নাদিকা ভইতে মুছু রক্ত্রাব এবং না্িক। 

হইতে অনুকল্প খতৃত্রাব। 

াকুক্তিক্সীস- নাপিকারক্তআ্রাব 7; প্রচুর, কুষ্ণবর্ণ রক্তের চাপ 
বাধে। 

আর্নিক্কী-_মাঘাত জন্ত রক্তআাব বাতীতও উা বর্দমান শিস্র- 

দিগের নাদিকার রক্তত্রাবে উপকারী । 

সম্ভোগ আা স্মজ্ঙ্পক্স্ 1 রক্তশ্লানী বসন্থরোগে 

তমা উপকারী ইষধ। 

ম্পিাসান্্প লা ভেল্লিন্ষোতক 2 উন্স্জোগি 
_-মক্রান্ত শরীরাংশ অভ্যন্ড উটান্িতেদজ্নায্ুত্ 
আঁক্কিকেন তত্ঙ্গা দ্বারা রোগ আরোগা হয়) এন্থলে ইনার বতিঃ- 

প্রয়োগ বিশেষ উপকারী । 



লেকচার ৯১ (155070া২5 যো.) 

এরা মৃ টি ফিলাম্ ( ২১1010111017110010, ) 

( এরাকেসি জাতি ।) 

শন্্রক্ ?--মাখনতোল। ডপ্ধ বা ঘোল ইহার বিক্রিয়ার গ্রতি- 

ষেধক। 

সলাব্রালঞ। ভিজা / শ্লোহ্মকবঝিলি, বিশেষতঃ মুখ, গলগহ্বর 

এবং কিয় পরিমাণে স্বরযন্ধ এবং বায়ুনাপীর শ্রৈম্মিকবিল্লি আক্রমণ 

করায় এরাম টিফিলাম হাহাদিগের প্রদাহ, স্ফীতি এবং ক্ষত জন্মাইয়। 

থাকে । 

লক্ষণ | 

হ্মল্ 1 প্রলাপের অবস্থায় রোগী লাসালক্ষে. আঙ্ছুলিল 

তে কক্রাক্জ ; এক ০কন্নি শল্রীল্লাহশ অথবা 

সলিক্কা। র্খাউ/জ তাহা হইতে রত ও বাভিল্রর হউইক্তে 
স্পাক্ে। উত্তেজন প্রবণত। | 

স্বানিক্কা। £-অপরাহে আ্াবঘুক্ত সর্দি হইলে মস্তক এবং মুখের 
তাপ। বাম নাসিক! হইতে অবিশ্রান্ত সর্দিতাব। প্রাতঃকালের 

সর্দিতে শোণিতরেখা এবং শ্রেম্ার কঠিন চাপ; দিবসে পীভবর্ণ 

ও ঘন) জলবৎ অথবা নামিকার রোধকারী সন্দি গ্রাতঃকালে বুদ্ধি 

পায়। জালাযুক্ত, উগ্র ও তরল নাপিকাত্রাব নাসারন্ধ, ও উদ্দোষ্টে 
ক্ষত উৎপন্ন করে। নাসিক রুদ্ধ থাকায় মুখদ্বারা শ্বাস গ্রশ্বাস চালা- 

ইতে হয়। জলপান করিতে তাহা! নাদিকাপথে বাহির হইয়! যায়। 

নাসারন্ধ, টাটানিযুক্ত ও ফাটা। রোগী অনবরত নাসিক। খোঁটে। 



৪৬৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

অ্বল্লঅভুভ্র ও শ্রীসনম্ত্লী 1--অতাধিক গীত করায় অথব। 

কথা বলায় স্বরভঙ্ক ঘটে। স্বরের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন । শ্বাসনালীতে 

শ্লেম্মার সঞ্চয় । চিশসা! শ্লেম্মা উঠে। ফুস্ফুস্ টাটায়। 

সুহ্খগহবল্র ও গলাভ্যভ্ল্র ও ফাটে। ওষ্ খুটিতে 

খুঁটিতে রক্ত বাহর হয়। মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত, ফাটিয়া রক্ত 

পড়ে। জিহ্বামূল ও তালু অবদারিত বোধ। অবদরণভাব ও 

টাটানিধুক্ত মুখগহ্বর হইতে রক্তত্নাব। মুখ জাল! করে ও টাটায় 

বলিয়। শিশু কিছু পান করিতে চাহে না এবং কিছু পান করিতে দিলেও 

ক্রন্দন করিতে থাকে । প্রচুর ও উগ্র দুখলালাক্রাব। মুখের শুষ্কতা । 

হনুনিয়গ্রপ্ি, বিশেষতঃ বাম পার্বের গ্রন্থি স্ফীত। কণ্ঠায় সংকোচন বশত; 

ইাচি। গলাধঃকরণাক্রয়াকালে তালুর বাম পার্খে স্ফীত বোধ। তালু 

এবং গলমধো টাটানি, শুষ্কভাব, জ্বালাধুক্ত বেদনা এবং ক্ষত । 

কু 10171107010) আরন্ত জরবৎ জএসংযুক্ত উদ্ভেদ চুলকায়; 

পরে তাহার উপত্বক স্থলন হয়। 

ওঁদক্পনক কলল্কণ। 1-ন্বানিক্কা অথবা ওওভ ওু্রক্ভভ্ভি 

স্াঁন্ে গ্ুলগ গ্লু চিম্মজীইইজ্া লা এু ভিজা আশ্প্রি 
ক্লাথম্ণ সলহমম্েে জুত্তু জাভিন্ল কু ইহার অনেক রোগে 

দেখা যাঁর বলিয়া তাহা এলাম প্রদর্শক বলিয়৷ গণ্য । 

চিকিৎসা । 

হম্ডিক্ষশীদ্াত এবহ সু্রল্ষা বা উল্িনিক্ী- 
বোল 1- ঞক্সাম্ম ভি.ম্ফি্াস্ম এই সকল রোগের 'গ্রচলিত 

ও প্রসিদ্ধ উষধ নহে) ভরব্বে লাসিক্কািকভি ভিস্মভিক্রাঁভীা। 

প্রভৃতি উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণের স্পষ্ট প্রকাশ থাকিলে ইহ! নিশ্চিত 

উপকার করে। 



এরাম্ টি.ফিলাম্। ৪৬৯ 

লামিক্কা-দ্দি বা কল্্রাইজ্ক /-এক্রাস ভি.ক্রিলাচ্ম 
সদ্দিতে নাসিক হইতে উগ্র আব নির্গত হওয়ায় নাসিকারন্ধ, 
ও ওষ্টে ক্ষত জন্মে এবং রোগীর সর্বদাই নাসিকারন্ধ,মধ্যে অঙ্গুলি 

প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা হয়। কখন কখন চক্ষু এবং নাদিকা উভয় 

হইতেই পীতবর্ণ ও উগ্র স্রাব প্রবাহিত হয়। তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু জলপান 

করিতে বেদন। লাগে । উগ্র ৪ তরল গ্রাব প্রবাহিত হইলেও নাসিকার 

সম্পূর্ণ রোধ ঘটিতে পারে । আন্মষঙ্গিক এক্ষণ স্বরূপ নিদ্রালুস্তা এবং হাচি- 
বার প্রবৃত্তি উপস্থিত থাকে । হনাইক্কত্ডে দিবারাত্রি নাসিকার 

রোধ সহ সাগান্ত ও হাজাকর আব হয়। নাসারন্ধের পশ্চাতের শুতা 

এবং অগ্রভাগের শ্রাথ থাকাও ভনাউক্কল্র বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য । 

বহুতো হ্বক্রভ্ভ্্ক | গায়ক এবং বক্তাদিগের 

স্বরভঙ্গ হলে এললীস্ম টি, উৎকৃষ্ট ওষধ। ইহাতে হঠাৎ স্বরের 
পরিবর্তন হওয়ায় ভাহা উচ্চ মাত্রার উঠে। অধিকতর বাবারে স্বর 

ছিন্ন হয় ও বসিয়া যায়। চ্লিভিনম্বিজাল্েল্রওও সব্বদা স্বর পরিফাঁর 

করার প্রয়োজন হইয়া থাকে; গীতের আরন্তেই অথবা বহুক্ষণ 

স্বরের ব্যবহারের পরেও স্বরভঙ্গ হয়) প্রাতঃকালে স্বরঘন্ত্র হইতে প্রচুর 

ও স্বচ্ছ শ্লেম্ম। নি্াত হওয়া স্নিভ্িন্বিল্র বিশেষ প্রক্কতি। 

গ্র্যাহ্কা ইত্ভিস্-_-স্বর আয়ভ্তাধীন থাকে না, গান করিতে আরম্ত 

করিলেই স্বর ছিন্ন হইয়া ও গলা বলিয়া যায়। 

আজে ৫ ।- স্বক্বন্্ের জ্বালা ও কীাচাভাব, কথা 

কহছিলে ও স্বরের অগ্তবিধ বাবহার করিলে বদ্ধিত হয়। গায়ক এবং 

বক্তাদিগের সুরের পরিবর্তন হইলে ইহা উপকারী । শ্বরযন্ত্রে প্রচুর 

ও সিদ্ধ কর! শ্বেতসারবৎ নির্যাস থাকে ও তাহ1 সহজে উঠে। 

ল্যাল্র! ক্ার্ত্ব_কগঠার পেশীউপাদানের শিথিলত। বশতঃ স্বরভঙ্গ | 



লেকচার ৯২ (75০টি ০.) 

এলাস্থাস্ ( 4১112000705 21217051099, ) 

(সিমারুবেসিজাতি |) 

সাঞ্রাল্রঞ্প ভিলা 1- মন্তিষ এবং মন্তিফ মেরুমজ্জেয় স্সামুকেন্দ্রে 

এলাম্থাসের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা বে, ছুর্বল ও সাংঘাতিক অবস্থ! 

উৎপন্ন করে তাহা অনেকাংশে দ্রর্বলতামূলক নানাপ্রকার জর ও আরক্ত 

জ্বরের সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট। ত্বক সহও ইহার অতি ঘনিষ্ট জন্বন্ধ থাকায় 

তাহাতে ইহ৷ আরক্তজর বা স্কার্ণেটিনাবৎ উত্ভেদ উতৎপন করে। 

লক্ষণ । 

বন্য 4 জদ্চৈতন্াবস্থা ; রোগীকে কিছু বছিলে সে তাহা বুঝি 
পারে না। হুপ্ডি, গরলাঁপ এবং চৈতন্থভীনতা। নিদ্রাহীন ও অস্থির 

রোগীর অবিশ্রান্ত ও অস্ফ,ট প্রলাপ কথন। ূ 
লানিনিক্কা ।_ নাসিক হইতে প্রচুর, পাতলা, উগ্র এবং রক্ত 

সংযুক্ত আব। নাসারন্ধে, বক্তাধিক্য ; শ্াব বমিয়া যায়। 

মুুহখগভ্বল্ল ও গ্লাভ্ভ্যস্লল 1৩ কাল্চলোহিত। দস্তে 

মল ব| সডিস সঞ্চয় । ভিহ্ব! শুষ্ক, পাঁচমেপ্টকাগজের স্তায় ও ফাটা। 

গলমধ্য কৃষ্তাভলোহিত, প্রান বেগুনে ১ স্ফীত) টন্সিলগ্রস্থি স্ফীত এবং 

বন্ুতর, গভীর ও উগ্রলোহিত ক্ষত দ্বার খচিত এবং তাহা হইতে অত্যন্ন 

ছর্ন্ধ নিঃসরণ ; গলবহির্দেশ স্ফীত ও স্পর্শে অসহিষুণ। গলা খাকর 

দিলে শ্লেম্া উঠে । 

চিন্কিশু্ন11- সাধারণতঃ অতিশয় হুর্ধলতা জনক ও সাংঘাতিক 

প্রকৃতির তরুণ রোগে রোগী হঠাৎ ভয়াবহ ছুর্ধল ও চৈতগ্ভহীন হুইয়। 

! 
$্ে 



এলাম্থাস্। ৪৭১ 

পড়িলে এন্লান্হাস্স্ প্রযুক্ত হইতে পারে; রোগীর গাত্র কৃষ্ণীভ- 

লোহিত। লক্ষণগত সাৃন্ত থাকিলে ডাং ফ্যারিংটন ইহা হে-ফিবার বা 

ওযধিগন্ধজ জরে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন । 

ফলতঃ অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির জসাল্ত্তজ্জল্ বা জানলেন 

ক্িিলাল্েেন্র চিকিৎসা জন্তই ইহ! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । অতীব 

সাংঘাতিক আরক্তজ্বরের অতি কঠিন অবস্থায় ইহা উপযোগী। 

রোগী অ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে, উদ্ভেদ সম্পূর্ণ বাহির হয় না এবং যাহ! 

বাতির হয় তাহা কৃষ্ণবর্ণ অথবা কুষ্ণালোহিত ; গলাভান্তর স্ফীত 

৪ কুঞ্ণজলোহিত এবং গ্রাবাদেশের কোষময় বিল্লি প্রদাহিক রসপূর্ণ ও 

স্াত। নাপিকা হইত্ডে ক্ষতকর আাবের নির্গম হয়। চরম দৌর্বল্যগন্ত 

এবং নিদ্রালু রোগী পাতলা, রক্তসংযুক্ত ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে এবং 

তাহার সর্ধধিধ আব নিঃসরণেই পৃতিগন্ধ ছাঃড়। উপরি উক্ত রূপ লক্ষণ 

থাকিলে ইহ! €দ্লম্বহুক্ভ গলক্ষক্ড বা ডিক্কঙ্ছিল্রি্সা। 

তলরীগেল্লও অতি উৎকৃষ্ট গওষধ বলিয়া বিবেচিত ! 



লেকচার ৯৩ (50705 ১0111.) 

স্তাঙ্গুইনেরিয়! 5৪10901109/19 (21790510515 ) 

(প্যাপাভিরেসি জাতি ।) 

ক্লক | স্তাঙ্থুইনেরিয়া যাহার কাষ্প্রতিষেধক-_ওপি, রাস্। 

সাপ্রান্রঞ্স ভিলা 1 প্রধানতঃ শ্বাসযন্তরশ্ৈম্মিকবিল্লির আক্রমণ 

দ্বার! স্তান্ুইনেরিয়! তাহার উত্তেজনা, এবং প্রতিশ্যায়িক অবস্থা প্রকাশ 

করে। নিউমগ্যাষ্টি,কমাযুতে ইহার ন্স্পষ্ট ক্রিয়া বশতঃ ইহ্াদ্বারা যকৃত ও 

পরিপাকপথ বিকারগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়াফল স্বরূপ শোণিত গতির 

মন্থরতা৷ প্রযুক্ত অঙ্গনিচয় শীতল এবং ত্বক রক্তহ্ীন ফেকাসে হইলে ভাহ। 

পরিবর্তনশীল বাধুতে অসহিক্ু হইরা থাকে । শিরা প্রসারিত ও ন্ুষ্টবৎ 
অনুভূত হয়। 

লক্ষণ | 

সমন ।--উৎকণ্ এবং ভীতি । ক্রোধ বশতঃ উত্তেজনা প্রবণতা ১ 
বিষাদ । 

হতুল্ক ।--প্রাতঃকালে উপবেশন অথবা নত অবস্থা হইতে 

উত্থান করিতে এবং ত্বরিত মন্তক ফিরাইলে অথব1 উর্ধে তাকাইলে শিরো- 

ঘূর্ণন । মন্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় কর্ণে হুস্ হুস্ শব্দ এবং শোণি- 

তোচ্ছাস। থাকিয়া থাকিয়া মাথার ব্যথা । শিরঃশুল মন্তকপশ্চাতে 
আরম্ভ হইলে উদ্ধে বিস্তৃত এবং দক্ষিণ চক্ষুর উর্ধে স্থায়ী হয়। 
অধিকাংশ সময়ে ললাটের দক্ষিণপার্থে মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় 

শিরঃশুলের মুক্ত বায়ুতে উপশম । অপরাহ্নকালে মস্তক ও শ্রীব! 

পশ্চাতে বেদনা । শিরঃশূল, বিবমিষা এবং শীতান্ৃভৃতি হুওয়ার পর 
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তাপোচ্ছী হইলে তাহ! মস্তক হইতে আমাশয়ে বিস্তার করে। দপ 

দপানি শিরঃশুলের তিক্ত বমনে, শরীর চালনায় অথব। নত অবস্থায় 

বৃদ্ধি। 

নুরু 1 দক্ষিণ বাছুর খঞ্জতা। দক্ষিণ পার্খের পক্ষাঘাত। 
আলন্ত, জড়ভাব ও ক্রান্তি; মানসিক অথবা শারীরিক শ্রমবিমুখতা, 

সিক্ত বাধুতে বদ্ধিত। মুক্ত বাযুমধ্যে ভ্রমণকালে অঙ্গনিচয়ের 

ছূর্বপতায় রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উদরে তপ্ত জল প্রবাহিত 

হইতেছে । 

ন্র্প +-কর্ণশূলে কর্ণে হুল বেধব বেদনা, শিরঃশুল এবং 

শিরোধূর্ণন। খতুসদ্ধিকালে কর্ণে উচ্চ রব ও গুণ গুণ শব এবং আকম্মিক 

শব্দে কণ অসাহষুঃ। 

স্বাসিক্কা। 1--সদ্দিতে পুনঃ পুনঃ হাচি, নাসিক হইতে জল- 

ব্ ও তাত্র সদ্দি নিঃদরণ, নাদিকামূলে ভারিবোধ সহ বেদনা এবং 

নাসিক বন্ধে, চন্চনি ও হুলবেধবৎ বেদন|। 

স্বাসহভভ্র £-সন্ধ্যাকালে শয়নের পর শুষ্ধ কণায় গশুড়শুড়ি 

হইলে শু, থ্যাক্ খ্যাক্ কাসি এবং কাটবিচরণবৎ অনুভূতি নিয়া 
ভিমুখী হইয়! বক্ষাভ্যন্তরে যায়। নিদ্রাভঙ্গের পর শুষ্ক কাসি উঠিয়া ন| 
বধিলে এবং উদ্ধাধপথে বাধু নিঃসরণ না হইলে নিবুত্তি হয় ন|। 

সপ্দি সহ কাঁদি হইলে গণ্ডদেশ লোহিত এবং বক্ষ বেদনাযুক্ত 

কঠিন শ্বাসকুচ্ছ, এবং বক্ষের সংকোচনে গভীর শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা। 

বঙ্ষের উদ্ধভাগে অশিশ্রান্ত চাপ ও গুরুত্ব বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের 

কষ্ট । বুকাস্থি ঝ ষ্টার্ণাম এবং দক্ষিণ স্তনাগ্রের মধ্যবন্তী স্থানে তীব, 

চিমটিকাটার গ্তায় এবং পেশীশুলব্ৎ বেদনা । মধ্যবক্ষে এবং 

তাহার দক্ষিণ পার্খে কঠিন বেদন! ও জালা। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় 

দক্ষিণ বাছ এবং কণাস্থির নিয় হইতে জাল! নিয্নাভিমুখে ভ্রোত বহিয়া 
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বরুৎ প্রদেশে যায়। দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্রের নিম্কে তীব্র সুচিবেধব 

বেদনা । চিমসা গয়ার কষ্টে নিষ্ঠাত) লৌহমরিচার বর্যুক্ত গঞ্জার 

ও অতাধিক শ্বাসকৃচ্ছ,। দক্ষিণ বক্ষ হইতে স্বন্ধ পর্যান্ত বেদনায় হস্ত 

কষ্টে মন্তকোপরি লইতে পার যায়; অপরাহে উভয় স্তনের বাবধানস্থলে 

জ্বালাধুক্ত বেদনা দক্ষিণ পার্থে অধিক । প্রশ্বাস বাযু ও গয়ার যাহার 

পর নাই দুন্ধযুক্ত । 

গভলাভ্ভভুহ 1 -গলাধহকবুণক্রিয়ায় গলমধা স্ফাত বোধ হওয়ায় 

যেন শ্বান রোধের উপক্রম এবং দক্সিণ পার্থে তাহা অধিকতর 

থাকে । গিপিতে বেদনা! লাগে । কঠদেশ শুষ্ক বোধ হইলে জল পানেও 

তাহার উপশম হয় না। কণার ছাণ ওঠা ও অধদারভাব জন্ত তাহাতে 

টাটানি বেদন]। 

ভভ্চ্গন্বিচ্। 1 দক্ষিণ বাহু ও স্কন্ধে রপবাতজ বেদনা নিবন্ধন 

রোগী হস্ত উত্তোনন করিতে পারে না এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি। 

বুল যুবতী স্ত্রীলোক দগের, বিশেষতঃ তাহাদিগের খতুস্রাব 

অত্যল্প হইলে মুখে উড্ভেদ জন্যে । 

চিকিৎস।। 

শ্শিল্রঞপ্খুলন নব! হতেন 4 বমনযুক্ত শিরঃশুল বা “পিক্ 
হেডেকের» লুগ্ঠাত্ভইই্নেভ্রিজা। অগ্তম প্রধান উষধ। ইহার বেদন! 
প্রাতঃকালে মস্তক্পশ্চাতে আরস্ত এবং মস্তকোপরি দেশ বাহিয়া আসি! 

দক্ষিণ চক্ষুতে স্থায়ী হয়। যে পর্য্যন্ত ভুক্ত বস্তু এবং পিত্তের বমন না হয় 

বেদনার বুদ্ধি হইতে থাকে এবং বমন হইলে কখন কখন তাহার উপশম 

হইয়। যায়। গোলমালে ও আলোকে বেদনার বৃদ্ধি এবং নিদ্রায় 

উপশম বেদনার অত্যন্ত বুদ্ধি হইলে উপশম জন্ত রোগী ক্ষিপ্তের 

হ্তার় উপাধানমধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্ট করে। যে সকল 
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স্ীলোকের অত্যধিক খতুআাব হয় তাহাদিগের শিরঃশুলের পক্ষে ইহা 
বিশেষ উপযোগী । 

মস্তকে তাপ ও অধিকতর দপদপানি, মুখের রক্তিম এবং পদের 

শীতলতা এবং বেদনা, মস্তক পশ্চাৎ্ ভইতে উর্গারী হইয়! চক্ষুতে স্থাী 

ভওয়। প্রভৃতি ৪ক্গণ লাতিনা সুস্পষ্ট না থাকায় তাহা 

সাস্ হইতে বিনক্ষণ প্রভেদিত হয়। ্ঠাত্ুম্পিল্রগশুভল 

শযনে এবং তলে তাহা রোগীকে শযাঁর উঠাইয়া বসাইলে উপ- 

এগিত হয়: মস্তকে রক্তাধিক্য জন্ত ৫-বলেলল্ব্র এবং আমাশয়বিকার 

স্ঠাভল্ল শিরঃশেন জন্মে। অনেক সময় সাঙ্গ 2ভ্ক্নস্্ 

২ আনি এবং নুানাধিক রূপে অগ্ কতিপয় উষধের শিরঃশুলের 

গচুর মুত্রত্যাগে উপশম । 

ুথহলিল্কানি আআ ভ্রস ঠ-স্াভ্ছইন্লেল্িালল ভ্ুপ 

রোগে স্বরস্থমধো অঙগীক বিল্লি (791১৩ 0)5000072176) জন্মে এবং 

স্বরঘন্ত্ শুক. জাণাধুক্ত ও স্ফীত বোধ হয় এবং তাহাতে সাই সাই, হুস্হুস্ 

এবযুক্ত কাসি থাকে । শওক্ষব্ডা ও জ্বলা উতান্ ও দকস্পনকিত 
নিউউহমলিক্জা +-জর, বক্ষের উদ্ধাশে জালা এবং পূর্ণতা, 

শুফকাসি ও বক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্থে তীর খোচানিব্দেনা, শ্বাস- 

কচ্ছ, এবং ক্সক্ষলাতেল হায় জৌহ মন্চার বর্ণের গয়ার 
থাকিলে নিউমনিয়া রোগে শ্াত্ছুইন্নেজিজা। উপযোগী । 
ইহাতে, বিশ্যেতঃ অপরাহে গণগ্ডদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে জালাবুক্ত তাপ 

৪ রক্তিমা থাকে । হন্তপদ অত্যন্ত তপ্তু অথবা অত্যন্ত শীতল এবং 

হৃৎপিণ্ড অতাস্ত দ্রর্বল ও অনিয়মিত স্পন্দনবিশিষ্ট। ফুস্কুদের 

স্বীতি ও রক্তাধিকো ইহা €ভ্ভক্জরেত্রীন্ম ভিল্লিভ্ডি্ত্র সমান 

হইলেও নাড়ীর উত্তেজন। শেষোক্ত ওবধে অধিকতর থাকে । রোগ 

সহজে আরোগ্য না! হইলে সাল্হ্রালেেল্র সভার, হ্গাজ্ভুভেও 
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পুয়যুক্ত গয়ার নিষ্্যুত হয়, কিন্তু ইহার গয়ার অধিকতর দুর্গন্ধ থাকায় 
রোগী তাহা স্বয়ংও অনুভব করে । 

অক্ষমান্কা লা শাউনিস্ 4 হ্যাত্১উন্লেভিআাল 
বক্াকাসরোগের প্রলেপক ব| হেকৃটিক জ্বর অপরাহ্ণ ৪টার সময় বন্ধিত 

হয় এবং তাহাতে গগ্দেশের সীমাবদ্ধ স্থানে রক্তিমা, স্বরযন্ত্র ও বঙ্গের 

উদ্ধাংশের শুড়গুড়ি জন্য শুষ্ক কাসি এবং ইহার বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ থেন 

শোণিত পূর্ণতা বশতঃ বক্ষের উদ্ধাংশে জালা ও পূর্ণভাব (7১100)1515 

101108 ) থাকে । দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্ সন্নিভিত স্থানে তীব্র, স্ুচিবেধবৎ 

বেদনার বর্তমানত! এবং বক্ষপেশীর টাটানি ও শ্বা,কৃচ্ছ, ইহার অন্তর 

শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। টুবার্কল বা গুটিক সংস্থাপনের পূর্ববর্তী রোগারস্তকাঁলে 

এবং রোগের দ্বিতীয় ও তুতীয় অবস্থায় ইহা উপযোগী ; পুরাতন শুষ্ক 

কামি থাকে এবং কাঁমি সরলও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নিষ্ভীবন 

কষ্টকর ; শয়নে কামি বৃদ্ধি পায়। রোগের পরিণত অবস্থায় গয়ার 

এবং প্রশ্থাসবাযু দুর্গন্ধযুক্ত, এমন কি রোগীর নিজের নিকটেও দরগন্ধ 

বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ইহার প্রয়োগের সময় উপস্থিত হয়। এই 

সময়ে ইহার প্রয়োগে গয়ার নিষীবন ও শ্বাসপ্রশ্বা অপেক্ষাকৃত সহজ 

হইয়া থাকে। আ্সভ্কীম্মাস দ্য মীতিলত্ডা এবং 

হলক্ষহমত্দ্র্য জ্জীল্লা ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য । 

তক্রু্রীহ্ম 02উ- বক্মাকাসের (1১170101515 101198 ) প্রারস্তিক 

'অবস্থার রক্তশ্রাব। 

ভলযাক্কেস্ি্ন্__নিউমনিয়। হইতে যক্ষ্মাকাস জন্মিলে। 

ল্রসলাভি আা ভ্রিউমািভ্কস্ 1 হ্যা উইন্লেভিজআ। 
পেশীর প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহাতে যে বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি জন্মে 

তাহা রসবাতরোগবৎ প্রতীয়মান হয়। টাটানিযুক্ত ও কঠিন পেশীতে 

চঞ্চল অথবা শুচিবেধবৎ বেদন! জন্মে। ইহাতে গ্রীবা এবং পৃষ্ঠের 



্তাঙুইনেরিয়া | ৪৭৭. 

পেশী বিশেষরূপে আক্রান্ত। স্বন্ধের ডেপ্টইড-পেশীর রসবাতরোগে ইহার 

বিশেষ আরোগ্যশক্তি প্রকাশিত । এই বেদনার ক&জনীতে ও শব্যায় 

পারব পরিবর্তন করিতে বৃদ্ধি। বেদনা এতই কঠিন যে, রোগী হস্ত 

উত্তোলন করিতে পারে না। 

স্যাঁতে ক্ার্্ব-ইহার দক্ষিণ স্বন্ধের বেদনার তাপে উপশম এবং 

শয্যায় বুদ্ধি। 

০ক্কজাঁল--স্কন্ধ এবং হস্তের উদ্ধ অদ্ধা-শের পেশীর ছিন্নবৎ বেদনায় 

রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না; কিন্তু হস্তের মৃতু চালনায় বেদনা 

ক্রমে অন্তদ্ধান করে। 

0হ্কক্রাস্ম ক্ুস--স্কন্ধের, বিশেষতঃ দক্ষিণ স্কন্ধের রসবাতরোগে 

ইহ] ফলপ্রদ। 

স্াা্ুস্ সক্ক্েউা- বাম স্বন্ধপেশীর আক্রমণ । 

স্র্সোক্র। আা। একনি 1--বয়োব্রণবোগের, বিশেষতঃ যে সকল 

স্নালোকের অতাল্প খতুআব এবং শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খণ। থাকে তাহ 

দিগের বয়োব্রণরোগে শ্ঠাভ্ক ইন্লেলিল্সা উপকার করে। 

আমরা উপর ল্ঞাভ্কউস্েল্লিসাল্ল যে কতিপয় প্রধান 

রোগের বিষয় উল্লেখ করিণাম অবস্থান্ুারে ততব্যতীতও অনেক রোগে 

ইহ] দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কতিপয় রোগের খি্ষিয় 

নিয়ে উল্লিখিত হইল । 

স্ত্রীলোকদিগের খতুসন্ধিকালীন শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খল] নিবন্ধন 

তবদকম্যাদিত কর্ণ নিবকা্ত্রে ইহা উপকারী । এস্কলে ইহা 

প্র্টইন্লে তুল্যা। ২ুল্মলাক্মুকোজে ভ্রাণে অসহিষুতা 
থাকিলে ইহা তাহার ওবধ। তাহাতে হ্যাভ, সহ জুস” উচিত 

ভ্ঠগালেন্তি এবং ন্বান্ুস্ ভ তুণনীয়। উপার উক্ত শোণিত 

সঞ্চণনবিশৃঙ্খলা বশতঃ মন্তকের বিশৃঙ্খলভাব সহ শিরোঘুণনে রোগী 



৪৭৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

উপবেশনাবস্থ। হইতে গাত্রোথান করিতে বিবমিষা ও মুচ্ছ। যাওয়ার 

তায় বোধ করে। খতুসন্ধিকালীন নানা প্রকার ৫স্পাঁলিভু- 
আা্বেও হ্যাভ, উত্নেন্লিআা উপযোগী উষধ, তন্মধো জ্কল্রাক্স 

সুত্র প্রধান । শোণিহোচ্ছাম বশতঃ মুখের রক্তিমা ও 

তাপোচ্ছ্বাস। ইহার সহিত বমনধুক্ত শিরঃশুল বর্তমান থাকে এবং 

ব্রত উভ্জ্রলল তলোৌহিজ্ব্র্প* চীঞ্প লাস ও কথন বা 

হেগ্গক্ষহ্ুত্ক 1 প্রন্মউন্ন 5 লিল নাই এবং াক্কে- 

স্নিস তুণনীয় উধধ। শোণিভপঞ্চলন বিণুজ্ঘনাই হইহাদিগের অধিকাংশ 
রোগের কারণ। এলস্য শরীরবন্থবিশেষে রক্তাপিক্য ঘটিলে বিশেষ 

বিশেষ রোগ জন্মে। তরুণ ন্বানিক্কাসদ্িতেে পুনঃ পুনঃ 
হাচি, চক্ষুব উপরি, চক্ষু অভান্তরে এবং নাপসিকামূলে বেদনা হইলে এবং 

কাস্নিভেে রজনীতে রোগী উঠিয়া বসিতে বাধা হইলে এবং উদ্ধাধ পথে 
বাঘু নিত হওয়ায় কাদির উপশম হইলে ইহা! উপকারী । এই সকল 

রোগে রোগী বোধ করে থেন বক্ষ হইতে উষ্ণ আত উদরে যাইতেছে । 

উন্নজী,১জেওঞা রোগেরও অবস্থাঙ্গরে ইহা ওউষধ । 
স্বরযন্ত্রে রক্তাধিক্য বশত: ্রল্রক্লোশা জন্মিলে, ইহ1 দ্বারা তাত! 

আরোগ্য হইতে পারে । কর্ণের এবং জরানুর ক্ছশ্পীদতাক্)ক হ। 

»ভিলস্পাস্ন্ ইহা আরোগ্য করিয়াছে। 



লেকচার ৯৪ (1070 01৮.) 

গুয়াইয়াকাম €(0309180010 00117816, )। 

( জাইগোফিলিজাতি। ) 

সান্রান। ভিজ! 1- _খুয়াইয়াকামের ক্রিয়ায় ঘন্ম, মুর এবং খভ- 
স্াবের বুদ্ধি হয় এবং তাস্থবোঁপাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা রস- 

বাতিক ও সন্ধিবাতিক নেদন! উৎপন্ন করে। রসবাতাক্রান্ত ও বেদনা- 

বুক্ত অঙ্গে ভাপের অগ্গভূতি ভয় । রোগী শীর্ণ হইয়া যায়। রসবাতরোগ 

নিবন্ধন স্ফীত ও বেদনাদুক্ত সন্ধিতে তাপ সহা তয় না। শআ্রাবমাত্রই 

চর্গন্ধঘুক্ত থাকে । 

নম্ষ্ুণন /--অতাধিক পরিশ্রম করার যায় রোগীর, বিশেষ 

উরু ও বাহুতে বলক্ষয় ঘটে। সংকুচিত অঙ্গের কাঠিগ্ঠ বশতঃ তাভ' 
চালনার অনুপযুক্ত হইয়! বায়। বেদনার প্রকৃতি আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ 

এবং অনেক সময়েই তাহা, বিশেষতঃ মস্তক বেদনা, সচিবেধার হ্যায় 

বেদনায় পর্যাবসিত, হয় । 

বোধ হয় ধেন চক্ষু স্ফীত হইয়া বাহির হইয়া! পড়িম়াছে, চক্ষুপুট 
ক্ষদ্রতর হওয়ায় তাহা আবৃত করিতে পারিতেছে না। বাম বক্ষের 

রয়ঝিল্লিতে বেঁধাবৎ বেদনার (1১/011010 900০1)5) দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে বুদ্ধি 

এবং যঙ্ক্াকাসরোগে ইহী বিশেষরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে । মস্তক 

চালনা করিলে কুসফুসে তীব্র বেদনা এবং তাহা! হইতে ছর্গন্ধ পুয় নিষ্টাত 
হয়। নুখে প্রদাহ জন্মে এবং গলদেশ জালা করে ও টন্সিল গ্রন্থির 

আশঙ্কিত প্রদাহভাব লক্ষিত হয়। 

রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলৌকদিগের অগ্াঁধার প্রদাহ হইবার বিশেষ 
সম্ভাবন। থাকে । 
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অঙ্গনিচয়ে ছিন্ন ও হুলৰেধবৎ বেন! সামান্য চালনায় বদ্ধিত। 

সন্বিবাতে ছুরিকাঘাতের নায় বেদনায় অঙ্গ সন্কুচিত অবস্থা প্রাপ্তু। 
উপবেশন করিলে উরুতে চুলকণার, তাহা চাপিত করার এবং তাহাতে 

কীট বিচরণবৎ কষ্টের অনুভূতি । বাহু এবং উরুতে ক্লান্তি জন্য বেদনার 

হ্তায় বেদন! হওয়ায় রোগী তাহ] চালন। করিতে ভীত । 

চিকিৎসা । 

উন্নন্নিলাইভিত্ন তা উনন্িনিলগ্রচ্ছিশীদান্ড 1--গ্রতি- 

শ্ায়িক টন্পসিলগ্রন্থি প্রদাহের আরম্তক অবস্তায় গগজ্সাউজাক্কীম 

অতি উতকুষ্ট ওষধ বলিয়া গণা। প্রচণ্ড জ্বালা, শিরঃশুল, গনদেশের তাপ, 

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গে শীত ও কনকনানি ইনার প্রধান লক্ষণ; গ্রগিতে অতি 

শীপ্ব পূয় জন্মে। শীঘ্র শান্র ₹০ক্সাইজান্কান্ম ১৮ প্রয়োগ করিলে 
রোগ অন্কুরই বিনষ্ট হইতে পারে । 

গিলল্ষত্ত জা ৫াল্র্মোি 1 গলাধঃগহ্বরদেশের সাধারণ 
প্রদাহ বা ফ্যায়িজীহটিণরোগ দক্ষিণ পার্থখে অধিকতর থাকিলে 

€9জ্াউজাক্কা প্রায় অবার্থ বধ বলিয়া! বিবেচিত হয়। উহার 

অন্ঠান্ত প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে টনসিলগ্রন্থির স্ফীতি এখং কণগ্ঠার শুষ্কতা 

বশতঃ গেলার কষ্ট ভওয়ায় তাভার সাহাধ্য জন্য জলপান্র আবশ্ত কত৷ 

বর্তমান থাকে ; কথায় হুলবেধবৎ বেদনা অথবা মরিচসংস্পর্শধৎ জ্বাণা 

উষ্ণ ও সিক্ত বাযুতে বঞ্গিত। 

স্পাল্তস্েনভ্িলা--কাল্চেলোহিত অথবা ঈষৎ নালকৃষ্ের আভা- 

যুক্ত হওয়ায় গণগন্বর দেখিতে বিস্তুত শিরাবৃত বলিয়া বোধ ; গলগহবরে 

টছা, কাচা ও শুক্ষভাব থাকে কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না । 

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজমৃ।-_ও০লাইস্রাক্কাঙ্গে 
বহুতর রসবাতিক লক্ষণ 'প্রাপ্ু হওয়া বায়। সন্ধির পুরাতন রসবাতে 
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সন্ধিতে পিগু বাঁ বর্তলের সংস্থাপন বশতঃ তাহার বক্রতার্দি আকার- 
্রষ্টতা জন্মিলে হগম্সেউসাক্ষান্ম অতুযুপকারী; রোগের 
প্রথমাবস্থায় প্রয়োজিত হইলে ইহা উপরি উক্ত বর্তলাদি জমাট 
পদার্থ উৎপন্নের বাধা জন্মাইয়া থাকে । ককুিন্কান্সেল্ল পরে 

প্রথমেই ইহার নির্দিষ্ট স্থান। ইহার অন্ততর বিশিষ্ট লক্ষণ স্বরূপ 

কণ্তরা বা টেগুনের সংকোচন বশতঃ আকুষ্ট অঙ্গের আকার ভ্রষ্টত। 

জন্মে এবং কোন প্রকার চালনায় বেদনার বুদ্ধি হয়। অন্যান্ত কতিপয় 

ওষধেও সন্ধিতে ঘনীভূত রস জন্ত গুটিকার সঞ্চয় হয়, কিন্তু তাহাদিগের 
কোনটিতেই ইহার সায় অঙ্গের সংকোচনাবস্থা ঘটে না । সন্ধিতে কাঠিন্ত 

ও টাটানি এবং পেশীতে টাটানি ও পারদ এবং উপদংশ ঘটিত রসবাতেও 
ইহার কাম্য হইয়া থাকে । পুষমেহের রসবাতে বনু মন্ধি আক্রান্ত হইলে 

তাহারা কঠিন, তপ্ত, স্ফীত, বেদনাধুক্ত এবং সংকুচিত হয় এবং সন্ধি 

সংস্য্ট পেশীবুন্দ খর্ব হইয়া যায় । 

হু্ল্হস্েলউনিছিনশ্রদতীহ আআ নিস / যক্ষা 
কাদির 'দ্বতীক্ষাবস্থায় পুয়যুক্ত শ্ল্েম্মার গয়ার থাকিলে যদি প্ররিসি হয় 

তাহাতে €৪সেহলাক্কীন্ম উপকারী । 

৩১ 



লেক্চার ৯৫ (৯০) 
সার্স পেরিল! (55155 1১91115) 1 

(সম্মিলেসি জাতি ।) 

স্বক্হ্ +-সার্সা যাহার কার্ধা প্রতিষেধ ক__বেল, মার্ক । 
সানা ভ্রিনআা ৪--সার্ন পেরিলা শোণিতে অতি প্রগাঢ় জ্তিয়! 

প্রকাশ করিলে ত্বকে দক্রুবৎ এবং অন্যান্য নানাবিধ উদ্ভেদদ উৎপন্ন হয়। 

মুত্রযস্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল শ্বরূপ মুত্ররেথরোগের লক্ষণের শ্যায় লক্ষণ 

দেখা দেয়। বস্তত:ও ইহ! শেষোক্ত রোগের অন্ততম ওষধ বলিয়াই গৃহীত 

হইয়াছে ; ইহার ক্রিয়ায় রোগী বড় শীর্ণ হইয়া যায় এবং লোল ও সংকুচিত 

ত্বক জন্ঠ অকালবুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। রোগী গণ্ডমাল। ও পুয়ধাতু প্রকৃতি 
বিশিষ্ট থাকে | রুষ্ণকেশ ব্যক্তি ইহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। 

ভলম্ক্ণ্ন 4- প্রত্যেক বক্ষচালনায় পুষ্ঠ হইতে স্থচিবেধবৎ বেদন। 

বক্ষ ভেদ করিয়া যায়। বক্ষের আক্ষেপিক কষ্ট । পুনঃ পুনঃ মৃত্র- 
ত্যাগের ইচ্ছার সাহত অল্প মৃত্রত্যাগে জালা । দিব এবং বজনীতে 

পুনঃ পুনঃ, প্রচুর এবং ফেকাসে মূত্রত্যাগ। মূত্রে মূত্ররেণ অথব। ক্ষুদ্র 

মূত্রশিলা । অতাল্প এবং ঘোলাটে মৃত্রত্যাগ মাত্র কর্দম মিশ্রিত 

জলের হ্যায় হইয়া যায়। মুত্রম্াব শেষ ভ্ওয়ার পর কঠিন বেদন! 
এবং মৃত্রের শেষ অংশে রক্ত । কামবিষয়ক স্বপ্ন হইলে রেতঃক্ষরণ, 

পৃষ্ঠবেদনা, দৌর্বলা এবং শিরোঘূর্ণন হয়। কামের অন্ভূতি ব্যতীত 
সামান্ত উত্তেজনাতেই শুক্রন্থলন। স্বপ্রদোষে শোণিতক্ষরণ হয়। লিঙ্গ- 

সুণ্তত্বকে দক্রবৎ উদভেদ | 

সম্পূর্ণ গাত্রেই দক্রবৎ উদ্ভেদ। ত্বকে গভীর জালা ও বেদনাযুক্ত 

বিদারণ। কখন কথন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয্যায় এবং প্রাতঃকালে 

গাত্রোখানে সম্পূর্ণ শরীরে চুলকন!। সিক্ত উদ্ভে্দ হইতে হাজাকর 
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শাব। শুষ্ক এবং জোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি কেবল তাপের সংআ্ব হইলে চুলকায়। 
কৌচকান ত্বক। 

চিল্কিশ৩ন 4- মৃত্রযন্ত্ররোগের চিকিৎসায় স্নার্পা ০শপল্ল্িল। 

কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ন্কিড্ন্নিন্্ ল্লীম্মুশুলক্রোতেক্র 
ইহা অগ্ভতম ষধ। বৃক্ককে মৃত্ররেধু জন্মিলে অথবা তাহা হইতে লুক 

স্মুজম্পিল্াল্ল গমনকালে হবক্কুন্কস্থৃল হয়। ডাং হেরিং উপরি উক্ত 
রোগে, বিশেষতঃ রোগী রসবাতরোগগ্রন্ত থাকিলে, ইহা দ্বার! অনেক স্থলে 

উপকার পাওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাইক্কল্ল পরিষ্ষ।র 

মৃত্রে লোহিত্ড ম্ুজরন্লেঞু এবং সাস্সীক্র অত্যন্ন ও ক্লেদঘুক্ত অথবা 
স্তরবিশিষ্ট এজ হ্ুজল্লেঞ্খুথাকে । কথিত মৃত্রলক্ষণ থাকিলে উভয় 
'উধধই পুরাতন রসবাত আরোগ্যে সক্ষম । ম্মক্রভ্যাগা শহর 

হলেন আভ্যন্$5 ওক অসহন্ী দার 
আক্রুস্ম্। »াস্দিজ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণা । এই বেদনা 

সহ অনেক সময়েই যে প্রচণ্ড কুন্থন হয় তদ্বৎ প্রবলকুন্তন অন্য উষধে 

বিরল। কখন কখন উপরি উক্ত লক্ষণ সহ ্রতুক-্ুত্ সুতা, 

হয়। ভিনভ্ছশ্মেউত্ন্েেল দলুভল্োগ্সগে ইহা উপকারী । 
গ্রীষ্মের দিনে ইহার উদ্ভেদ ক্ষতে পরিণত হয়। পারদ ঘটিত 

শস্িত্েদল্ন। পিক্ততায় বদ্ধিত হইলে এবং পারদ, উপদংশ ও 

অন্তঃপ্রব্িষ্ট পুধাতু হইতে উৎপন্ন শিরঃশূল মস্তক পশ্চাৎ হইতে চক্ষুতে 
বিস্তৃত হইলে স্নার্ন1 তাহ। আরোগ্য করিতে সক্ষম। উল্লেখিত মূত্রপ্রকৃতি, 
শারীরিক, বিশেষতঃ গ্রীবার শীর্ণতা এবং ত্বকের কুঞ্চিতভাব থাকিলে 

স্শিশুল্ষআসাক্োত্সে ইহা উপকার করিতে পারে। এস্থলে ইহ! 

ক্ন্ডিন্5 ০টি চিশউ এবং ও্ক্র্টে সহ তুলনীয় । কামোত্তে- 
জনা অথবা রজনীতে রেতঃক্ষরণ জন্য অগ্ঁকোষরজ্জুর ক্ফীতি ও নিয়পৃষ্ঠ হইতে 
অগুডকোষরজ্জু বাহিয়! নিম্নগামী বেদন! স্নার্স| আরোগ্য করিয়। থাকে ।, 



লেকচার ৯৬ (750হচাহছ »০ছা.) 

ভ্যালেরিয়ানা (৬ ৪1511505. )। 

( ভ্যালেরিয়ানেসিজাতি |) 

সম্বল £--ভ্যালেবিয়ানের কার্ধ্যপ্রতিষেধক-_ক্যাম্ফার, কফিয়া, 

পাল্স্। 

সাপ্রাল্রঞ ক্রেজ £-_মন্তিক্ষমেরুমজ্জায় ক্রিয়। দ্বার ভ্যালেরিয়ান 

দ্াক্ষাতভাবে ন্নাযুকেন্দ্রনিচয় আক্রমণ করিলে প্রবল ক্সায়বিক উত্তেজন? 

উপস্থিত হয়। এই ক্রিয়ার ফল স্বরূপ যে স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা, 

যেদন! এবং আক্ষেপ উৎপন্ন হয় তাহাতে ভ্যালেরিয়ান-ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ 

গুক্সবাধুরোগলক্ষণের আভাস পাওয়া যায়। 
করনস্ষ্ুও। 4-_-অসাধারণ আনন্দান্ুভৃতি ॥ বুদ্ধির অস্প&ভাব । ভ্রান্তি- 

মূলক চচগ্তা বশতঃ রোগী মনে করে সে অন্ত কোন বাক্তি, তাহার স্থান 

করিবার জন্ত শয্যার পার্খে সরিয়া যায় ; রোগিণী মনে করে তাহার নিকট 

কেন জন্ত শয়ন করিয়। আছে, তাহাকে আঘাত করিতে পারে। মৃদু 

প্রলাপকালে অত্যন্ত উত্তেজন1 ও কম্প উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণ নাযুমণ্ডলের 

কম্পান্বিতভাব, ঝাকি, আনর্ভন ও কম্প। শরীরের অনেক স্থানে ক্ষণস্থায়ী 

রীঁকির স্যার আকৃইত। ৷ 

চিন্কিু তন /-_-€০লসন্াম্ুল্লোগেই ভ্ঢাল্লেল্লিআ- 
০্০ক্ত্র প্রধান প্রন্নোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিমতে এরোগ 

চিকিৎসায় ইহ! প্রধান অবলম্বন বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্তি দোষ ঘটে ন1। 
হোমিওপ্যাথি মতে স্থলবিশেষে ইহা বিলক্ষণ উপযোগী বালয়। বিবেচিত হয়। 

আমাশয় হইতে কোন উষ্ণবস্ত উদ্খিত হওয়ার অনুভূতি 
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ইহার রোগের একটি প্রকুষ্ট প্রদর্শক ॥ শ্লায়বিক উত্তেজনা প্রবণতালক্ষণে 
ইহা টনাল্লে্উ,ভল1 সহ তুলনীয়। ট্যাল্ত্রেন্উ,ভ্লাল্্র ন্যায়ই 
ভ্ঞালেব্রিজান্লোগী সর্বদা চঞ্চল থাকে বা শরীর চালনা করে? 

কিন্তু এই শ্রম বশতঃ শিরঃশুল জন্মে ও সামান্য বেদনাতেই রোগী মুচ্ছ? 

যায়। উপরিউক্ত “আমাশন্ন হইতে কোন উষ্ণ বস্তু উখিত হওয়ার 

অনুভূতি” লক্ষণে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় ; ভীতি, কম্পভাব এবং হৃৎকম্পও 

বর্তমান থাকে। ভ্যাতেভ্রিলানক্লোলগীল্র স্নায়ুমণ্ডল অত্যন্ত 

উত্তেজত থাকায় রোগীর মনোভাবের আনন্দময়তা, উল্লাস এবং গল্প- 

প্রি়তার দিষ্ষে গতি থাকে । ইহাতে গুল্সবাযুরোগের এগুল্স বা প্লোবাস 

হিষ্টেরিকাস” এবং রসবাতিক বেদনার প্রতিকতিবৎ নানাবিধ বেদন! 

উপস্থিত হয় । সুস্পশন্ ল্রাজলিক্ক চাও বা কক্পাল্ল্িভ 

ভ্গান্ব এবং আসাম হইতে উদ লস্ভ উব্খিভ হও 
হার জন্পুক্ভুত্ডিউ ইহার বিশেষ প্রভেদক লক্ষণ। মানসিক ভাবের 
পর্ধ্যায়ক্রমিকতাও ইহার প্রধান স্থানীয় লক্ষণমধ্যে গণ্য । আক্ষেপ অপেক্ষা 

গুল্মবাধু ঘটিত অভ্য।সগত মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণের পক্ষেই ইহা বিশেষ 

উপযোগী । কখন কখন রোগীর প্রাণেন্দ্িয়ের স্রাণে অস্বাভাবিক 

অসহিষ্ণুত থাকায় ভ্রাণে মৃচ্ছার ভাব জন্মে। নাভ, ক্রসনও উল্ে 

এব্ং সান শুভ তুলনীয় 

নাল্ক্রেগ আ। গ্ুএ্রসী রোগবৎ লক্ষণও ভ্যালেলক্রিজানা 
ৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহার প্রচণ্ড, আকৃষ্টব্, তীরবিদ্ধবৎ এবং ঝাকি লাগার 

হ্যায় অঙ্গবেদন। হঠাৎ উপস্থিত হইলে উপবেশনে বন্ধিত ও চীলনায় উপশ- 

মিত হয়! রোগীর কটিদেশে টান লাগার অনুভূতি থাকে । ইহার হ্রাস- 
বৃদ্ধির কারণও অন্তান্ত অঙ্গবেদনার অনুরূপ | ফলতঃ এই সকল বেদন! 

গুলবায়ু লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে । 
গ্রাসে 



লেকৃচার ৯৭ (1720205 য০৮া, ) 

ককুলাস ইগ্ডি কাস (0০০2০901005 11001005, )। 

(মিন্স্পার্মেসি জাতি |) 

সন্বক্বয।-_ককুলাসের কারধ্যপ্রতিষেধক-_ক্যাম্ষর, ক্যাম, কুপ্রাম্, 

ইগ্সে, নাকৃন্ভ। ককুলাস্ বাহার কাধ্যপ্রতিষেধক-__এল্কহল, ক্যাম, 

কুপ্রাম, ইগ্সে, নাক্স ভ। 

সা-ালঞ ভরি ।-জৈবক্রিয়াসাধক যন্তরমগুলে ককুলাস প্রগাঢু 

ক্রিয়। প্রকাশ করিলে গতিদ-নাযুমগুলের বিকার বশতঃ প্রথমে 

ইচ্ছান্ুগ পেশীমণ্ডলী এবং পরে চৈতন্তবিধায়িনী স্নাযুশক্তি আক্রান্ত হইয়া 

খকে। উপরি উল্ত উভয় প্রকার ন্নীযুশক্তির বিকলতার ফলস্বরূপ 

বথাক্রমে পক্ষাঘাত ও ধন্ুষ্্কারবৎ আক্ষেপ এবং শিরোধূর্ণন ও ম্তিফের 

বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ যে বিশেষ প্রকারের 

'বিবমিষা ও মুচ্ছ্ার ভাব উপস্থিত হয়, উপরি উক্ত শিরোধূর্ণন সহ তাহা 

“আর্ণববমন বা সামুদ্রিক বিবমিষার” সাদৃশ্য প্রকাশ করে এবং তাহার 

সহিত শিরোধূর্ণন থাকুক বা না থাকুক তাহ! নানাবিধ স্নায়বিক এবং 
গুল্বাযুলক্ষণের প্রতিকৃতি ম্বব্ধপ প্রতীয়মান হয়? ককুলাসক্রিয়ার 

ইন্াই বিশেষত। বলিয়া জানিতে হইবে । ইহ অধিকাংশ সময়ে স্ত্রীলোক 

ও শিশুরোগে উপযোগী । 

লক্ষণ। 

হন্ন। অবিশ্রান্ত ৪ঃখবিবয়ক চিন্তা, গীত গাহিতে অদম্য ইচ্ছা । 

শ্মরণশক্তির অভাব । উৎকা, রোগী যেন কোন পাপকাধ্য করিয়াছে । 

রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে । 

হভ্ডন্ষ ।__মত্ততাবৎ শিরোধূর্ণন ; অথবা শধ্যা হইতে উথান- 
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কালে বমনেচ্ছাযুক্ত শিরোধূর্ণন ; শিরোপূর্ণনকালে মস্তকের জড়তা নিবন্ধন 
বোধ যেন ললাটদেশের পাশাপাশিভাবে এক খানি তক্ত। রহিয়াছে, 

তাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। মন্তকে শুন্ত ও ফাপাভাবের 

অনুভূতি । মস্তকের বিশৃঙ্খল ও অজ্ঞানভাব। বমনেচ্ছাযুক্ত শিরঃশূল। 

চাঁপবৎ শিরঃশুলে বোধ যেন মস্তক ফিতা দ্বারা চাপিয়া বাধ অথবা 

স্কু বসাইয়া কশা হইতেছে । শিরঃশুলে বোধ যেন চক্ষু ছি'ড়িয়া বাহির 

করা হইতেছে। 

ন্নিজা /- রাত্রি পাহারা, কাধ্যপন্বন্ধীক চিন্তা, উতৎক্ এবং অস্থিরতা 

প্রযুক্ত অনিদ্রা। শান্তিহীন নিদ্রা । 

সুাজ্সু।-_সামান্ত শ্রমে অত্যান্ত ছুর্বলত নিবন্ধন কষ্টে স্থিরভাবে 

দণ্ডায়মান হইলে রোগীর দর্বধলকর ঘন্ম । রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে ও 

কম্পনে প্রবণতা জন্মে। অস্থিরতা । উষ্ণই হউক, শীতলই হউক 
মুক্তবাধুতে অসহিষ্ণুতা । রোগী এতই দুর্বল যে, বড় করিয়া কথা কহিতে 

পারে না। শরীরের বাম পার্খের অর্ধাঙ্গ। অস্থিতে আঘাতিত হওয়ার 

সায়, ছিন্নবৎ ও গর্ভ করার ন্যায় পক্ষ1ঘ/তিক বেদনা । শরীরের চালনায় 

ৃচ্ছার ভাব এবং মুখমগ্ডলপেশীর আকারভ্রষ্টতা । 
গ্রীবাপেশীর দুর্বলতা নিবন্ধন মন্তক ধারণের অক্ষমতা । পদের এবং 

হস্তের পর্যায়ক্রমিক ঝিন্ঝিনি । আহারকালে হস্তের কম্প। জানু ভাঙ্গিয়! 

গড়ে বলিয়া রোগী হাটিতে টলে। উপবেশনকালে পদ্দতলের বিন্ঝিনি। 
স্ল্লিশ্পীক্অন্্র।- অত্যধিক উদর স্ফীতি। আমাশয়স্থানে 

সংকুচিতবৎ থোচানিতে শ্বাসাভাব ঘটে। প্রায় মধ্য রজনীতে বায়ু 
জন্য আক্ষেপিক উদ্রশুলের বাযুনিঃসরণে উপশম হয় না, এবং কাসিলে 

বৃদ্ধি। কুচকিদেশে অন্তরবৃদ্ধি হওয়ার হায় বেদনাযুক্ত ঠেলমার!। 

শ্রীভকল্মত্নেত্তক্রিজ ।-_-অতি শদ্রাগত খতুশ্রাবকালে উদরে খল্লী, 
স্কীতি এবং শূল। খাতুরোধ বশতঃ বক্ষে খল্লী এবং মুচ্ছণীজনক বিবমিষ| । 



৪৮৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

খবতৃত্রাবকালে এত দূর ছূর্ববলতা জন্মে যে রোগিণী কষ্টে ঈ্াড়াইতে বা কথ। 
কছিতে পারে। খাতুম্রাবের স্থলে সিরামরসের স্থায় শ্বেতপ্রদরে পুযবৎ, 

হাঁজাকর ও তরল পদার্থ মিশ্রিত। 

চিকিৎসা । 

স্পিল্রশুল আলা হহত্ডেক ।--মন্তকপশ্চাতের শিরঃশুলে 
-কক্ুল্নাস্্ অন্ততম উৎকৃষ্ট ওষধ। এই শিরঃশুলের কণকণানি অতি 

তীক্ষ, ইহার সহিত (প্রায়ই ম্পিত্্োছুর্গনন থাকে এবং ইহা মন্তক- 
পশ্চাতের নিয়়াংশে আরম্ভ হইয়া গ্রীবাপশ্চাতে যায়। মস্তক অসাড়, শূন্য 

এবং জড়ভাবাপন্ন বোধ হয় ও শিরোধুর্ণন সহ অবিশ্রাস্ত লিল্রম্সিত্রা 

থাকে । কোন প্রকার শকটারোহণ এই শিরঃশুলের কারণ । ক্কবকুজ্নাস্ন. 
ম্পিক্রগশুনেজ্ল একটি বিশেষ লক্ষণ প্মস্তকপশ্চাতের অস্থি ব! 
অকৃসিপাট উন্ুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার অনুভূতি” ক্র্যান্যাত্রিস্ন. উত্তরও 

প্রদর্শক, কিন্তু ল্যান্নানিসন ইহকাল শিরঃশুলের উপস্থিত- 

কালের অশিশ্রান্ত ভাব্প্রধণতাদি মানসিক লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। 

ইহার শির£শুল প্রার অবিশ্রান্তভাব ধারণ করে এবং তাহাতে বামচক্ষু 
ও ললাটের উচ্চতর স্থানে বেদনা থাকে । ক্কু-ুুলনাস্ন শিরঃশূলের 

মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি এবং গৃহমধ্যে ও বিশ্রামে উপশম হয়; রোগী অনবরত 

পশ্চান্দিকে মস্তক টানটান করে। 

স্পেশহুল্াকন উউল্লিটেম্পম্ন লা ৫লব্রল্মভেজ্ল্স 

উউক্তেভকন্না।-_ককুলা- ক্োঞগ্গে কটিদেশে পক্ষাঘাতিক 

কণকণানি হয়; রোগী উদ্ররে শুন্য ও কিছু নাই নাই ভাব বোধ করে। 

ইহার অন্ান্ত লক্ষণমধো গ্রীবার কাঠিন্ত, মস্তকে বেদনা, অনিদ্রা, 

ইন্দ্রিয় গ্রামের চৈতন্তাধিক্য, পুনঃ পুনঃ শিরোধূর্ণন, অঙ্গনিচয়ের কম্প 

এবং চাপে মেরুদণ্ডের বেদন। প্রভৃতি প্রধান বলিয়। গণ্য । 
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স্নিক্ষেভিন- ইহাতে মেরুদণ্ড বাঁ তাহার কণ্টকপ্রবর্ধন চাঁপিলে 
বেদনা হয়। 

হুব্্রজ্নভ্ভা (1)210111 )1--অনিদ্রা বা রাব্রিজাগরণ বশত: 

মস্তিফ-মেরুমজ্জেয় স্বাযুমণ্ডলের দুর্বলতায় ্রুুুকনাস্ন উপকার করিয়া 

থাকে । নিদ্রার অভাবে রোগী অবসাদগ্রস্ত ও শক্তিহীন হুইয়৷ পড়ে। 

রোগীর শুত্রষার জন্ত রাত্রিজাগরণের সহিত দুশ্চিন্তা থাকায় যে সকল 

ব্যক্তির দুর্বলতা জন্মে তাহাদিগের পক্ষেই ক্ুকুভাম্ন বিশেষ 

উপযোগী । 

হকল্নুডিক্কাহ-ছূর্বলত1 সহ অজীর্ণ থাকিলে। 

ঠ্নিক্িলিন্নিজাহম--অপরিমিত কামসেব! জন্য ক্লান্তি ও বলহানি 

জন্মে, রোগী শারীরিক বা মানপিক শ্রমে অশক্ত হয়। ত্বরিত বলহানি 

ঘটে । 

এন্নাক্কার্ড-_অপরিমিত কামসেব ও পাঠ জঙ্ত স্নায়বিক দৌর্ববল্য। 
শরীর চালনা করিলেই রোগীর কম্প হয়, সে শয়ন করিয়া অথব! সর্বদা 

বসিয়া থাকিতে চাহে, এক থানি হাত নাড়িতেও কষ্ট বোধ করে। 

সি-স্িন্ন্যেস, লা শআশব-বস্মলন ।--অত্যন্ত বিবমিষা 
কুক্ুলাত্ন বমনের অন্ততম বিশেষতা । শরীর চালনা, শরীরাবস্থানের 

পরিবর্তন, বিশেষতঃ শকট অথবা নৌ-আরোহণে ভ্রমণ ইহার বমনের 

উত্তেজক | বিবামষ। সহ শিরোূর্ণন থাকে ও মুচ্ছ্ার উপক্রম হয়। 
শকল্রশুল্ন আা কুন্িক্ু।--উউদকভ্র স্ক্রীভি হইলে রজনীতে 

যে ্নায়বিক উদরশুল জন্মে তাহাতে ক্ু-্লুল্ীন উপকারী । ইহার 

খতুসশ্রবীয় উদরশুল নিয়োদর আক্রমণ করে এবং তাহাতে পুনরাক্রমণের 
প্রবণতা থাকে । গুন্সবায়ু ঘটিত উদরশূলেও ইহা ফলপ্রদ । 

ইল্লেনিজা-_গুল্সবায়ুরোগীর উদরশূলে নিদ্র! ভঙ্গ হয় ; মানদিক 
ছুংথ জন্য উদ্রশূল। 



৪৯০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

ল্রজ্কগন্কচ্ছ,» লাশ আাডিস্েমেনল্রিয্সা /--অত্যন্ন, 
অনিয়মিত এবং কষ্টকর খতুত্রাবে ক্ুকুুললাস্ন অতি উত্রৃষ্ট ওষধ বলিয়া 
গণ্য । জরায়ুর খল্লী। প্রচুর ও চাপ চাপ রক্তণ্রাবকালে কঠিন শিরঃশূল 
হইলে এবং সমুদ্রবিবমিষার স্তায় আমাশয় স্বীত ও সংকুচিত হইতে থাকিলে 

ইহা! উপকারী। এই রজোকচ্ছরোগে কিঞ্চিৎ দ্বায়শূল ও রক্তসঞ্চয়ের 
লক্ষণ প্রাপ্ত হওয় যাঁয়। আক্ষেপিক রজঃশুলে তেকন্ন্সন ১৮ ফলপগ্রদ। 

ইপ্লেস্িক্সাক্র বাধকবেদনা সহ রজোকচ্ছ, ঘটিত উদরশূল হয় অথবা 

নিয্োদরে ঠেলমাঁর1 থাকে এবং ইহার গুল্সবাষু ঘটিত প্রসববেদনাবৎ বেদনা 

চাপে উপশম পায়। 

ও্রসন্বাভিডিক বদনা ভ্যাদলালিল ব্যথা 
আফ্র ভীল্র ০শইন্স /+-বেদনা জরারু অপেক্ষা উদরে অধিকতর 
থাকিলে বুকস, বেদনাকালে সরলান্ত্র ও মূত্রস্থালীতে চাপ হওয়াক্ 

নিক্ষল মলমৃত্রবেগ হইলে স্বান্কত্্5 জরাধুর টাটানির নিবারণ জন্ত 

প্রচলিত নিয়মান্ুসারে জআর্িকা এবং আরোগ্যলন্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর 

করিয়া এ রোগে আ্্যান্ুক্ন্নিলম্ম প্রদত্ত হইয়া থাকে । 



লেকচার ৯৮ (75005 ০ঘা), 

ডায়স্করিয়া! (1)1০5০0118, )। 

( ডায়স্করিয়েসি জাতি ।) 

সাপ্রা্পঞ ভ্রিল্সী 1- গ্রন্থিল স্নাযুমণ্ডল দ্বারা নাভিদেশ আক্রমণ 
করিয়া ডায়স্করিয়া তাহাতে পিত্বশূলবৎ কঠিন উদরশুল উৎপন্ন করে। 

এই বেদনায় রোগীর দ্বিভাজ হইবার প্রবৃত্তি এবং চাপে উপশমনের 

ধারণ। থাকিলেও বস্ততঃ তাহাতে বেদনার বুদ্ধি এবং শরীর অধিকতর 

রূপে প্রসারিত করিলে তাহার বিশেষ উপশম হওয়ায় ইহ! ইহার সমক্রিয় 

হুজনন্ি্হ হইতে প্রভেদিত হয়। 

কলম 4__সুখ হইতে জল আ্রাব। অস্ত্র ও তিক্ত উদ্গার। প্রভূত 
পরিমাণ স্বাদহান উদ্গার উঠিলে আমাশয়ের কষ্টের উপশম। 

বিবমিৰা । আমাশয়ের অস্বস্তি প্রযুক্ত মুচ্ছার ভাব। আমাশয়ে পুনঃ 

পুনঃ তীক্ষ বেদন। বশতঃ পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিতে হয়। আমাশয়ে 

জ্বালা। আমাশয়স্থানে তীক্ষ কর্তনবৎ বেদনা । 

যরৎ স্থানে কর্তনবৎ বেদনা । যকৃত্প্রদেশে মৃছু ও গুরুত্ববোধক চূর্ণ 

করার ন্তায় বেদনার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। পিত্কোষপ্রদেশে মৃছব ও কঠিন 

বেদনা । নাভি ও আমাশয়নিয়দেশে অবিশ্রান্ত কষ্টহইলে আমাশয় 

এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে কতিপয় মিনিট পরপর কঠিন কর্তনবৎ ও উদ্ররশুলের 
স্তার় বেদনা । নাভিদেশে কামড়ানি এবং খল্লীবৎ বেদনা । অন্ত্রাভ্যন্তরে 

গড়গড় করিয়া ডাকিয়া প্রভূত পরিমাণ বাযুনিঃসরণ। আহারাস্তে 

উদরের বারুশূল জন্মে, কিন্ত প্রায় যকৃৎবিকার হয়না দূর্গন্ধ বাঘু 

নিঃসরণ । অন্তরে মোচড়ানি ও তীক্ষ কর্তনবৎ বেদনা । অন্ত্র চাপে 



৪৯২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্া-বিজ্ঞান। 

বেদনাধুক্ত থাকে এবং টাটায় | কুচকির বেদনা! অগুকোষ পর্যান্ত 
বিস্তৃত। 

প্রাতঃকালীন উদরাময়ে তাড়াতাড়ি শধ্যাত্যাগ করিয়। ধাইতে হয়। 
প্রাতঃকালে অতাধিক পাতল1 এবং পীতবর্ণ মলত্যাগ। 

অবিশ্রাস্ত উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোথান। পুংজননেন্্িয় 

শীতল ও শিথিল। অগুবেষ্টত্রকে ও জননেন্ছ্রিয়ের কেশময় স্থানে দ্রগন্ধ 

ঘর্ম।। কামেচ্ছার হাস। নিদ্রাকালে শুক্রক্ষরণ। 

চিকিৎসা! । 

শদল্রশ্ুলন বা! লুতিলন্ক -নাভিদেশের ও তৎসন্লিহিত 

স্থানের অবিশ্রান্ত বেদনার আবেশে অত্যন্ত তীক্ষ প্রকোপে 

ভাস্ষত্রিজা উপকারী; বারুর সঞ্চয় নিবন্ধন এই আক্ষেপিক উদরশল 

জন্মে এবং ৫দহ ক্রি ক্্সে নিভৃত ক্ুল্লিলেলে ভাহাল্র 
উসম্শস হস» হকুললস্িজ্ উদল্রম্ণুল শশল্লীল্ ছ্বিভাজ্ক 
কুল্ত্রিল্েনে উপশমিত হইয়া থাকে । বেদনার উপরি উক্ত প্ররুতি 

থাকিলে স্পিশুস্পুলন+ ব্রসন্বান্ডিক স্গুল এর আ্াস্কৃম্মুল 
প্রভৃতি উদরের সর্ব প্রকার শুলেই ইহা ফলপ্রদ। বেদনা বিকীর্ণ হইয়। 

বক্ষ এবং পৃষ্ঠ পর্যান্ত যায়। অত্যধিক উদরশূল বর্তমান থাকিলে ইহা 

বিশেষ প্রকারের শদকব্রান্ক্ণ্ড আরোগ্য করিয়া থাকে । 



লেক্চার ৯৯ (17,70থাতাত 01.) 

লবেলিয়! ইন্ফেট। ( 1,096119 [177509, )।  ইতিয়াল 

টৃব্যাক | 

(লবেলিয়েসি জাতি ।) 

ন্ক্ষক্ £-লবেলিয়ার কাধ্যপ্রতিষেধক-_ইপিকা। 

লাশ্রান্সরপ ভিলা ।- মস্তিফ মেরুমজ্জেক় স্াযুনগুলে, বিশেষতঃ 

নিউমোগ্যাষ্টি.ক ন্নামুতে ক্রি প্রকাশ করিয়া! লবেপির প্রগাঢ় শক্তি- 

হীনতা, বিশেষ প্রকারের সর্বাঙ্গাণ শিথিলতা, বক্ষের কষ্ট, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস 

ও গলাধঃকরণক্রিরার প্রতিবন্ধকতা উৎপন্ন করে । উপরি উক্ত লক্ষণ- 

নিচয়ের সঙ্গে দঙ্গেই আমাশয়স্থনে কষ্টান্তুভূতি, বিবমিষা এবং বমন উপস্থিত 

হয়) অবশেধে নিউমোগ্যাষ্টি,ক ন্নারুব পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাস 

ক্রিয়ার অভাব ঘটিলে কোল্যাপ ন্ বা পতনলক্ষণ এবং মৃত্যু হইয়া থাকে । 

্বল্নমাত্রায় সেবন ক রিলে স্বরবন্্ ও বাঘুনলীর আক্ষেপ উৎপন্ন হয় বলিয়া 

উপরি উক্ত যন্ত্রের আক্ষেপিক রোগে, বিশেষতঃ তাহার সহিত বিবমিষ 

বর্তমান থাকিলে ইহা প্রয়োগোপবুক্ত । 

ননল্্কঞা ।-_বক্ষের সংকোচন বশতঃ অতান্ত কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্থাস | 

শ্বাস-কৃচ্ছ,। আমাশযদেশে দূর্বলতা ও চাপের অনুভূতির সহানুভূতি 

প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডের প্ররূপ কষ্ট। হৃৎপিগুদেশের গভীর স্থানে সামান্য বেদন! | 
ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি যেন ভ্বৎপিগ্ডের নিক্ষিয় অবস্থা ঘটিবে, হৃৎপিণ্ডের 

উদ্ধাংশের গভীর দেশে বেদনা | সন্ধ্যাকালে নাড়ী দ্রুত, কিন্তু ক্ষুদ্র ও 

দুর্বল) নাড়ী স্বাভাবিক হইতে ধীরতর। 

অবিশ্রাস্ত ও প্রচণ্ড বিবমিা। প্রাতঃকালীন বিবমিষা এক ঢোক 

জলপানেই দ্রমন| বিবমিষাকালে মস্তকোপরি শীতল ঘন্দখ। 



৪৯৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

আমাশয়ে অল্প জন্মে এবং আমাশয়োর্ধকোটরস্থান কশিয়া ধরে। বুক-জালা 

করে ও মুখে জল উঠে। 

ভিক্কিশুা -নানা প্রকার আক্ষেসিন্ক শ্বাস 

্রোঞ্সে৯ বিশেষতঃ হাখস্পান্িত্ বিবমিষা, বমন, অতান্ত বল- 

হীনতা। এবং বক্ষের কষ্ট গুভূতি উপসর্গ থাকিলে ভলব্বেকিলিজস! ফলপ্রদ। 

ইহার হ্ীঁসান্ি কোঁগ অনেক ব্ষিয়ে ইন্পিকাত্োলোল্ল তুল্য। 

ইহাতে বক্ষে যে কষ্ট ও ছুর্বলতা থাকে আঘধাশরোদ্ধকোটরস্থানের চাপানু- 

ভূতি তাহার মুল বলিয়া অন্ুমিত। বিবমিষা ও প্রচুর মুখলালার আব। 

রোগাক্রমণের পূর্বের সম্পূর্ণ শরীরের মধ্যদিয়! এক প্রকার বেঁধাবৎ অন্গু- 

ভূতি। ইহা বায়ুনপীসন্বন্ধীয় বা ব্রংকিয়াল পচাশ্রেম্মাযুক্ত বা ০স্ স্টিল 

(5690০) ভ্াসান্নিন্োগ্োক্র বিশেষ উপকারী উষধ। ইহার 

অতিশয় কষ্টজনক শ্বাস প্রশ্বাস শরীর চালনায় উপশমিত হয়। ইপ্পিক্কাক্র 

প্রশ্বাস অতীব কষ্টকর থাকে এবং বমন হইলে তাহার উপশম হয়। 

আর্সেনিক্কেল্্র হাপানি রজনী দ্বিতীয় গ্রহরের পরে আক্রমণ করে। 

অতি কঠিন প্রকৃতির লস্মম্ব্লোগে লব্বেনিজ্ঞা আমাদিগের 

সাভাবা করিয়া থাকে । বমনকালে মুখমণ্ডণ প্রচুর ও" শীতল ঘন্মসিক্ত হয় 

ও প্রভূত মুখলালা ঝরে । গর্ভাবস্থার কথিত প্রকারের বমন ইহা! আরোগ্য 

করিয়াছে । বিবমিষা, প্রচুর ঘর্ম এবং স্মুম্পষ্ট ছর্বলতা সহ পুরাতন বমন- 

রোগে ক্ষুধা! ভাল থাকিলে ইহা! উক্ত বমন আরোগ্য করিয়। থাকে । 



লেকৃচার ১০০: 07৪0 ০.) 

ফাইটলেক। ডিকেও্ড, 1 (17056019008 1)2081)015. )। 

( ফাইটল্যাক্কেসি জাতি ।) 

শঞপলয্স £--সর্ধস্থলেই রজনীতে ও সিক্তদিনে বেদনার বৃদ্ধি। ' 

ভঞ্রম্পহম 4--অধিকাংশ ক্ষণেরই শয়নাবন্থায় উপশম; মুক্ত 

বারুতে বেদনার হাস হয় । সনন্ভরক্্ধ 1-_ফাইটলেক্কার. কার্ধ্যপ্রতিষেধক-_ 

দ্প্ধঃএবং লবণ $ ইগ্নে, স|ল্ফ । বিষমাত্রার-__ওপিয়াম ও কাফি। 

সাঞ্রাজ্র ভিলা 1 ফাইটলেক্কার প্রধান ক্রিয়া গ্রস্থিমগ্ুলে, 

বিশেষতঃ গলাভাস্তরের গ্রন্থি ও স্তনে এবং রসবিল্লি, তস্ত এবং শ্নৈম্সিক ঝিল্লি- 

উপাদানে হইয়া থাকে । টিকডনিতে ইভার ক্রিয়া! হওয়ায় শরীরে লিথিক 

এমিডের বুদ্ধি হয়। অস্থিবেুবিল্লি ও ত্বকে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে 

তাহার ফল পারদ, আয়ডাইড অব পট্যাসিয়াম এবং উপদংশ ক্রিয়াফলের 

সমান। উপরিউক্ত ক্রিয়া নূলতঃ প্রদাহিক অবস্থা উৎপন্ন করে; এই 

প্রদাহ তন্কউপাদানে রসবাতের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, শ্নৈদ্মিক ঝিল্লি এবং 

্রন্থিউপাদানে ক্ষত ও পুয়োৎপাদন প্রবণতা বিশিষ্ট হয়। আমাশয় এবং 

অন্ত্রে ইহার গভীর ক্রিয়া নিবন্ধন বমন এবং বিরেচন হইয়া থাকে | ইহাতে 

শরীরের বসাউপাদানের ক্ষয় হয়, পুয়জননক্রিয়৷ দ্রুত হইতে থাকে এবং 

পুয় জলবত, দুর্গন্ধময় ও রসানির ভাব ধারণ করে) অস্থি প্রদাহযুক্ত এবং 

স্কীত হয়। 

লক্ষণ। 

লাজ ।--পেশীর পক্ষাাতিক অবস্থা নিবন্ধন অত্যান্ত বলক্ষয় ও 
শয/াগতভাঁব । জজ্বার দৌর্বল্য ও গুরুত্ব জন্মিলে রোগী চলিতে টলে। 



৪৯৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

পর্ধযায়ক্রমিক ধনুষ্টঙ্কারবং আক্ষেপ এবং শিথিলত। পেশীমগ্ডল 

অনমনীয়। 

সবাহ্িক্কা ।- নাসারবন্ধ, রুদ্ধ না হওয়া পর্যাস্ত জলবৎ তরল শ্রাবের 
ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে । উগ্র আাবে হাজা জন্মে । 

হু ন্পিও৩ ওও লড্ডী 4 হৃতশূলে হৃৎপিও প্রদেশে হঠাৎ বেদ- 

নার আক্রমণ ) বেদন। দক্ষিণ বাহছুমধ্যে যায়। হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানের 

চালনাশক্তির অভাব বশতঃ নিদ্র! ভঙ্গ হয়, আর নিদ্রা হয় না। বক্ষে, 

বিশেষতঃ হৎপিগুপ্রদেশে অতান্ত উত্তেজনা হওয়ায় নাড়ী ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, 

কখন ব! পুর্ণ কিন্ত কোমল থাকে । 

সুত্খগহল্ন্ ও গলমপ্র্য | জিহ্বা অত্যন্ত কর্কশ) শুভ্র এবং 

রসবিষ্বিকাধুক্ত পার্খাবিশিষ্ট ; তাহার অগ্রভাগ ভাঙন আাক্ষে। 

গলাধঃক রণক্রিয়াকালে ভিহ্বামূলে অত্যন্ত বেদনা । চুল 

ত্লীল্ব ; লাল! আট! ঈষৎ পীত, দড়ি দড়ি ও ধাতুবৎ শ্বাদবিশিষ্ট থাকে । 

গল। ক্ষতবিশিষ্ট, গলগহ্বর রক্তাধিক্যযুক্ত, কৃষ্ণলোহিত ও শুষ্ক; টন্সিল- 

গ্রন্থি স্ফীত। গলক্ষত জন্মিলে প্রাতঃকালে উপজিহ্ব। স্ফীত হয় এবং 

গলগহবরে ঘন, শুন্র এবং পীতবর্ণ শ্লেপ্া জমে । গিলিবার সময় বোধ হয় 

যেন গলদেশে কোন বস্তথণ্ড আছে, মস্তক বামপার্থে ফিরাইতেও এ 

রূপ বোধ। গলদেশ ও টন্সিলগ্রগ্ঠিতে কাচা ও চাছাবোধ। গল- 

মধ্যে শুষ্কতা, টাটানি ও জ্বাল! সহ চন্চনি এবং কক্শভাব। গলমধ্যে 

কক্শভাব বশত: কাসির উদ্রেক ও গল। পরিষ্কার করার জন্য গলাখাকর 

দিবার ইচ্ছ।। গিলিতে কষ্ট হয় এবং প্রত্যেক বার গিলিবার 

চেষ্টাকালে অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদন। তীরবেগে উভয় কর্ণ ভেদ করিয়। 

ধাবিত হয়। 

জলা ও পু ।- শ্রীবার দক্ষিণ পার্থের গ্রন্থিতে কাঠিন্য। 
রজনী ছুই প্রহরের পর গ্রাবার কাঠিন্য জন্মিলে দক্ষিণ পারে তাহা 



ফাইটলেক্কা ডিকেও।। ৪৯৭ 

অধিকতর থাকে এবং শব্যায় তাহা! বদ্ধিত হয়। প্রত্যেক দিন প্রাভঃ- 
কালেই পৃষ্ঠ অত্যন্ত অনমনীযু থাকে । কটি এবং কটিপশ্চাতে অবিশ্রান্ত, 

মু ও গুরু বেদনা । কটিপশ্চাৎ হইতে তীরবেধবৎ বেদন। দুই হিপসন্ধি 

বহিয়া নিয়ে যায়। 

ভহ্গণাদিক বাহু এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা!। উভয় উরুর 
বহিঃপার্থে স্বাযুশূলের বেদনা । নিম্নাঙ্গে রসবাতিক বেদনা । জজ্ঘায় 

ক্ষত ও গুটি বা নোড। প্রত্যেক রজনীতে জজ্ঘার বুভদস্থি ব টিবিয়ার 

অস্থিবেষ্টঝিলিতে বেদনা । শরীরের নান। অংশে স্ুচিবেধবৎ বেদনা সকল 

সময়েই বাহ হইতে অভ্যন্তর পার্থ যাঁয় ও বহির্দেশে অবস্থিতি করে। বেদন! 

সর্বদাই বহিরাংশে থাকে | 

জ্বব্ক 4--অনতিপুরাতন ও পুরাতন (সেকেগ্ারি ও টাশিয়ারি ) 

উপদংশজ উত্তেদ এবং ক্ষত । শল্কযুক্ত উদ্বেদ ; মন্তকত্বকে কীটজ উদ্ভেদ ; 

লুপাস্ বা বিশেষ প্রকারের দুষিত ক্ষত ; ক্ষত। 

চিকিৎসা । 

এলুইউজীল্র লা ভিট্েলান 1-স্রাইউলেক্ষাল্র ধন্ট- 
ঙ্কাররোগে হস্ত দঢ় মুষ্টিবদ্ধ এবং পদান্থুলি সঙ্কুচিত হয়? ওষ্ঠ উল্টাইয়া 

বায় এবং তাহার কোণ উদ্ধে আকুষ্ট হওয়ায় দন্ত বাহির হইয়া পড়ে; এ 

লক্ষণে ইহা ক্যী্ক্রল্ল ও ভ্রীল্ন্নিক্সা সহ তুলনীয়। মুখমগুলপেশীর 
পধ্যায়ক্রমিক আক্ষেপ ও শিথিলতা । ৃ্ 

উন্নস্নিল্গ্রন্িও্দ্াহ লা উন্মনিল্াইইভিস্।-কৌধিক 

বা ফলিকুলার টন্সিলগ্রস্থিপ্রদাহে স্রাইউ্নলেলজ্্া! বিশেষ উপকারী 
ওউষধ। ইহাতে জিহ্বামূলে বেদনা থাকে অথব! গিলিবার সময় তাহা কর্ণ 
পর্যন্ত যায়। টন্সিল্গ্রন্থি বিবদ্ধিত ও নীলবর্ণ সন্নিহিত শরীরাংশ 

৩২ 



৪৯৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

কৃষ্ণনীল এবং গলমধ্য অত্যন্ত শু, জালাময় চন্চনিযুক্ত ও জালা- 
বিশিষ্ট থাকে । 

লেস £-ডাং র ইণ্েশিয়াকে কৌষিক টন্সিলগ্র্থিপ্রদাহের 
অমোঘ ওষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে টন্সিলের উপরিভাগে 
ক্র ক্ষুদ্র ও ঈষৎ গীতাভস্তত্র ক্ষত জন্মে এবং গলমধ্যে ছিপি থাকার 

অনুভূতি গলাধঃকরণাতিরিক্ত সময়ে বদ্ধিত হয়। 

গিলল্ষব্ড লা ০সাল্ররখ্বেডি 1 ক্কাইউলেক্জাল্ল গল- 
ক্ষতে গল! কাল্চেধর্ণ ও টনসিল কৃষ্ণলোহিত হয়, গল! টাটায় এবং গলাধ:- 

করণে জিহ্বামূণে বেদনা লাগে; আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে পৃষ্ঠ এবং 

অঙ্গনিচয় কনকন করে । জনেক সময়েই ইহাতে গলার দক্ষিণ পার্শ্ব 

আক্রান্ত হয়। গলননীর পুরাতন কৌধিক প্রদাহ বা ফলিকুলার 

ফ্যারিঞ্রাইটিন্রোগে সর্বদা গলা খাকর দিয়া গল! পরিষার করিবার 
প্রয়োজন হইলে অথবা গণায় উঞ্চ পিগ্ড থাকার অনুভূতি তপ্ত পানীয় পানে 

বন্ধিত হইলে ইহা উপকারী । তরুণ গলক্ষত রোগে ঈষদুষ্ণ ছুগ্ধ পান 

করিতে গলমধ্যে অগ্নির গোল৷ প্রবেশের অনুভূতি থাকায় 

আমরা রোগ ্রাইইউভল দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি। 
গ্র্যান্কাইিস্ন £-পুরাতন গলক্ষতরোগে গলমধ্যে পিগ থাকার 

অনুভূতি । 

ল্যাস্টিনসিম্সা |-ক্ষতযুক্ত গলপ্রদাহের রুণ্ন স্থান হইতে দরগন্ধ 

নির্গত হইলে । ক্ষতের অত্যন্ত পচিতাবস্থাই ইহার প্রদর্শক | 
ট্রাম আরম ।- শবচ্ছেদগৃহের বাষ্প ঘটিত গলক্ষত। 

ভিজ্ছু হিিল্লিআা বা সাল্লাম গলল্ষভ্ড 1 নিম্নলিখিত 

লক্ষণযুক্ত ডিফ.থিরিয়৷ রোগে ক্কাউুউলেলক্ক্া ফলপ্রদান করে,--গলমধ্য 

অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত) গলদেশ এতাদৃশ টাটানিযুক্ত ও স্পর্শাসহিষুঃ 
যে, কোন বস্ত গলাধঃ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; বেদনা! তীরবেগে কর্ণে 



ফাইটলেক্কা ডিকেও। ৪৯৯ 

প্রবেশ করে জিহ্ব! পুরু লেপধুক্ত থাকে ; দুগন্ধ প্রশ্বাস বাযু ১স্ফীত গ্রন্থি) 

নাড়ী ছর্বল, দ্রুত ও উষ্ণতাধুক্ত » এবং গলদেশে ঈষৎ ধূরসবর্ণের বিল্লি। 

পৃন্ঠবেদনা, সম্পৃ্ণ শরারের কনকনানি এবং প্রগাঢ় দুর্বলতা ইহার আন্ুষ- 

কিক 'ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্তমান থাকে ॥ রোগের আরন্তে হম 

স্লীকড এব গভনহমত্ড্যে রীনা ইহার প্রদর্শক । ডাং বাট ও ডাং 

বেজ্ ইহার হল অবিষ্ট আভ্যন্তরীণ এবং কুলকুচারূপে বাহা প্রয়োগের জন্ 

ব্যবহার করিতে বলেন। উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে ইহা অমোঘ ওষধ 

বলির। বিবেচিত হয়। 

শু-্বক্োগ লা হ্যাঙ্সান্ত্রি ডিভিকুু।--স্তনের উত্তেজনা- 

প্রবণ জন্ভ্র)দ্ক 2ল্লাপ্সে জ্কাইউ্িলন উপকারী) স্তন্ত পান করাইতে 

স্তন অত্যন্ত স্পশাসহিঝু, এবং অতাধিক দ্ধের ক্ষরণ । সহজেই স্তন চাপ 

বাধিয়া কঠিন (০1০) ভইয়। যায় ও পাকে; একপাবস্থায় কোন 'উষধই 

ইহাঁর সমকক্ষ নহে? স্তনাগ্র হইতে বেদন। সম্পূর্ণ শরীরে প্রসারিত হইয়া 

পড়ে । স্তনাগ্রের টাটানিব্ক্ত ফাট। রোগে ইভা ভীযাক্ষা ও ভিহ্পীল্ত্র সহ 

তুলনীয়। স্তনের রোগে সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি ইহার 
প্রদর্শক স্থানীয়। 

ভ্রুউন্ন 6উ-_স্তনাগ্র হইতে বেদনা স্বন্ধমধ্যে যায় । 

, 2ক্ষলাঙ্ঙিজীম্বান্তনাগ্রে সুচিবেধবৎ বেদনা! এবং ভগ্ধবহা নলী 
বহিয়া বেদনা । 

চিউব্েলেল্সন.-ডাং জসেট্ ইভা দ্বারা স্তনের অর্কদের বেদনা, 

বিশেষতঃ তাহার গতুআ্াবকালে বৃদ্ধি হইলে আরোগ্য করিয়াছেন। 

ল্রসবাভিল্েগ ব্রা জিভ ম্যাটিজ্কম্ +-উপদংশদোবযুক্ত 
বরসবাতরোগেই ্ষাইইউলেল্্র বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। জানুসন্ধি ও 

কনুইসন্ধির অধঃদেশের বেদনাতেই ইহা! বিশেষ উপকারী ওষধ। পেশী 



৫০৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

কঠিন ও অকর্রণ্য ; বেদনা ছুটিয়া .বেড়ায় এবং রজনীন্ত, বিশেষতঃ 
আরজ দিবসে বন্ধিত হয়। ন্নাযুবেষ্টঝিল্লির এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লির, ফলতঃ 
তন্তউপাদান মাত্রেরই রদবাতরোগে স্রীইটিভন ফলপ্রদ ওধধ। স্বত্ক 

এবং বাহুর রসবাতরোগে, বিশেষতঃ তাঁহ। উপদংশ সংস্ষ্ট হইলে ইহা 

উপযোগী । 

তক্রক্তিন হাীইই-ইহাঁও সন্ধির, বিশ্ষেতঃ জান্ুসন্ধির রসবাতরোগে 

উপকারী । জানু স্ফীত হয়, টিপিলে লেইর ন্তায় অনুভূতি দেয় এবং 

বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ রোগসহ উপদংশ অথব। পারদের 

স্যতা থাকে । 

আকুক্িল্সাস. ইহার রসবাতরোগে প্রচুর ঘন্মম হয় এবং তজ্ন্ত 
এবং রজনীতে রোগ বুদ্ধি পায়। 

ট্নিনিলচিলিম্সী-ইহা বংশান্ুক্রমিক র্সবাতরোগের ওষধ। 
বেদনার রজনীতে ও রুগ্ন শরীরস্থান, অনাবৃত করিলে বুদ্ধি এবং তাপে 

হাস হয়। 

উঞ্পদতহস্ণ লা সিক্তিভ্নি্ন./-অনেক লক্ষণ দ্বারা হ্কাউই- 

উল্লেল্ল উপদংশ সংশ্রব প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপদংশজ রপবাতরোগেই 

ইহার বিশেষ উপকারিত। দষ্ট হইয়। থাকে ; অস্থি সহ পেশীর সংবোগস্থান 

বেদনাক্রান্ত হয় ও বেদনার রজনীতে এবং আদ্র দিবসে বৃদ্ধি হয়। 

উযাক্ষিস্েপ্রিআাজ্র উপদংশলক্ষণ জননেক্দ্রিয় সন্নিহিত স্থানে কোমল 

ও সিক্ত উপমাংদ এবং শুঞ্ষ চন্মকীল দ্বারা, ন্নিকিলস্নিআল্ল তাহা 

জননেক্দ্রিযদেশে পূ়জনক রোগ দ্বারা, এবং শুভ পুয়মেহনাশক ওষধ 

হইলেও উপদংশরোগঞ্রস্ত লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙবেষ্টত্বকে স্রাবী উপমাংস অথব 

শুভ্র ও কোমল ক্ষত দ্বার! প্রকাশিত হয়। 



লেকচার ১০৬ (7500 ০.) 

ইস্কুলাস্ হাইপক্যাষ্টেনাষ (455091179 1701)090856217012-) 

(স্তাপিগ্যাসি জাতি ।) 

সাব্রাল্র ভিল্া +- ইন্কুলাসের মৌলিক ক্রিগ়্ায় যরৎ এবং 

, যকৃচ্ছিরা ব! পোর্টালশিরামগ্ডণী আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদিগের রক্তাধিক্য 

উৎপন্ন হয় । গৌণভাবে ইহাতে কোলন, সরলান্বপথ এবং মলদ্বারের প্রাতি- 

গ্যায়িক প্রদাহ জন্মে। অর্শ সংক্রান্ত রক্তবহানাড়ী অতিশয় রক্তপূর্ণ হইলে 
অতীব গুরুতর অবস্থার অর্শের উৎপত্তি হয়। নিননপুষ্ঠ এবং কটি- 

পশ্চাতে কঠিন কনকনানি বেদনা ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য 

লক্ষণ। 

বাক্স), 1 বাহু, জঙ্ঘা এবং মেরুদণ্ডে পক্ষাঘ।তিক অন্ুভূতি। রোগী 
মুচ্ছার ভাব এবং ছুর্বলতা বোধ করে ; ক্লান্তি এবং আমাশয় মুচ্ছার ভাব। 

স্াযুশূলের বেদনা ত্বরিত স্থান পরিবর্তনশীলতা প্রকাশ করে। 
লুস্ব্লহলুল্ 1-শ্বরযন্তদ্বারের এবং স্বরযন্ত্'গলগ্বরের শ্রৈম্মিকঝিল্লির 

শুফুতা বোধ। ম্বরভঙ্গ। 

গল ;-গলমধ্যে শৈত্যসংস্পর্শবৎ শুষ্কতা ও ককশতা বা 

অবদারণভাব এবং জাল1। গলগহ্বরে সংকোচন বোধ। গলাধঃকরণ 

কষ্টকর ; গলমধ্যে শুফতা জন্মিলে গেলার ইচ্ছা হয় । 

সলল এমন সলাহান্ 1-সরলান্ত্ে সুক্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাক।- 

পূর্ণবৎ এবং শুধভাবের অস্থাস্ত। সরলান্ত্রে টাটানি এবং তাহাতে ও 

মলদ্বারে জালা, চুলকনা এবং পূর্ণতা বোধ। অশ চীনেবাদামের স্তায় ও 

বেগুণে রঙের ; অর্শে জালাযুক্ত বেন) তাহা সাধারণতঃ অস্রাবী ; পৃষ্ঠে 

কনকনানি এবং থঞ্জতা বা তীরবেধবৎ বেদনা; মলছার স্মলিত বোধ। 



৫০২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

মলত্যাগাস্তে সরলান্ত্রে জাল! । নিক্ষল.মলবেগ | স্থুল, কঠিন এবং শু 
বিষ্ঠার কষ্টে ত্যাগ; মলত্যাগান্তে মলদ্বার স্থলিত বোধ । 

স্পট 1--পৃষ্ঠের অবিশ্বান্ত কনকনানি, কটিপশ্চাৎ এবং হিপসন্কি 

আক্রমণ করে, ভ্রমণে ও সম্মুখে নত হইলে তাহার অত্যন্ত বুদ্ধি হয় এবং 

রোগী উপবেশন করিলে কচিৎ উঠিতে পারে । ভ্রমণকালে পুষ্ট শক্তিহীন 
হইয়৷ পড়ে। ভ্রমণকালে নিয়পৃষ্টে এবং হিপ্সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা । স্বন্ক- 

দ্বয়ের মধাবর্তী স্থানে কনকনানি। 
ছিক্কিভ্ন /-জন্ণ-যরুৎ শিরার অথব। উদরের শোণিতাধিক্য 

বশতঃ অর্শরোগে উউক্কুল্লাসন বিশেষ উপযোগী ওষধ। এই অর্শ হইতে 
রক্তত্রাব হউক বানা হউক স্ল্ললান্্জে সুল্ষন ওও সুজি শু 

স্পলান্কা খান্ষা জন্নুক্ুত্ভি সর্বস্থলেই প্রদর্শক স্থানীয়। ইহার 
অন্ান্য লক্ষণ মধ্যে কটিদেশের কনকনানি, বহিনিক্তান্ত, বেগুণে রঙ্গের 

অর্শ সহ নিমসপৃষ্ট ৪ কটিপশ্চাতে বেদনা এবং বকৃৎ্প্রদেশে পূর্ণতা প্রধান 

স্থান অধিকার করে! পোর্টালশিরামগুলীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন অর্শরোগ- 

চিকিৎসায় ডাং ভিউজ মনল ভু এবং সাল্নক্কাক্রেক্র পক্ষপাতী । 

স্াাল্স- উহ্স্ুলাস্েজ পরে প্রযোজ্য। সুক্ু লক্তাপ্িক্কয 
ও জঙ্কীণ্ন ইহার অস্্রাবী অর্শের কারণ । উচ্চ ক্রমে ফলপ্রদ | 

পুরাতন কোষ্টবদ্ধ জন্ত অর্শ উক্ফ্রুললীস আরোগা করিতে পারে। 

গ্ুনম্পুকন হা ব্যাক্কেক্ত +অনেক সময় ই্জুল্নাসন দ্বারা 
পৃষ্বেদনার উপকার হইয়! থাকে । ইহার বেদনারও স্নিম্পিল্ল বেদনার 

তায় ভ্রমণে বুদ্ধি হয়। অন্তঃসত্াবস্থায় পৃষ্ঠবেদনাও ভ্রমণে এবং দেহ সম্মুখে 

নত করায় বদ্ধিত হইলে অনেক সময়ে ইহা ছার আরোগ্য হয়। 

লক্ষণান্গুসারে ইউস্ফুলাস্ন স্বল্রবজ্বেল আভিশ্যানিক 

৩দকাহ্ এবং গ্ল্লম্বজশীতুদলহ্ছে উপকারী। 



লেকচার ১০২ (15507যাবাত 011.) 

ডুসিরা রটাগ্ডিফলিয় ( 13)105678 1২018100160118, )। 

(দ্রসিরেসি জাতি ।) 

সন্দক্ষ £- কারা প্রতিষেধক-_কাান্ফর। 

সাপ্বান্রপ ক্রি 1 নিউমগ্যা্টি কক্নাযুতে ক্রিয়। প্রকাশ দ্বারা 

ড্রসিরা৷ অতি প্রবলরূপে শ্বাসঘন্ আক্রমণ করিলে বিশেষ ফলস্বরূপ 

যে, আক্ষেপিক কাপ উৎপন্ন হয় তাহা হুপ্শব্বককাসির প্রতিকৃতি 

বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে । ইতর জন্ততে ইহা গুটিকোৎপাদক-রোগ 

বা টুবাকুর্লদিম্ উৎপন্ন করিয়াছে । 

কলক্ষ---শ্রানমন্ড্র /- আবী অথবা অস্ত্রাবী নাসিকাঁসদ্দিতে 

বারম্বার হাচি; শ্বাসগ্রশ্বাসকালে স্বরযন্ত্রে ঘু্টবোধ। স্বরভঙ্গ এবং অতি 

সঢ স্বর। শ্বাসবন্থে কষ্টান্ততৃতি; কথ! কহিলেই কণ্ঠার সংকুচিতভাব ; 
ভ্রমণকালে শ্বাসকচ্ছ, হয় না। কথা কহিলে বক্ষ ও কণ্ঠ লক্ষণের বৃদ্ধি। 

স্ানিল্র আক্রমণপ্পন্রম্পব্রা এড ৮ওভা সহ 

হইতে প্ৰান্কে মে ত্লাগী ক্রক্তিু শ্বাস গ্রহণে সমর্থ 

হক / স্বরযন্ত্রে বিড়বিড় বশতঃ কাসির উদ্রেক হইলে স্বরযন্ত্রে কোন 

কোমল বস্ত থাকার অনুভূতি হয় এবং খোঁচার স্তায় বেন! গলনিয়গভ্বরের 

দক্ষিণ পার্খে যায়। সন্ধ্যাকালে শয়নের অব্যবহিত পরে এবং রজনীতে 

কাসি হওয়ায় ২টা রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। শুষ্ক আক্ষেপিক কামিতে 

বমনের ইচ্ছা । কাদির সময়ে এবং পরে ভুক্ত বস্তর বমন। কাসিলে 

পুষ্ববং অথব|! রক্তময় গয়ার উঠে। 

গলগহ্বরের গভীর দেশে এবং উপজিহ্বায় কর্কশ ও শুষ্ক বোধ জন্য 



৫*৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

হক্ হক্ কাসি হইলে পীতবর্ণ শ্লেম্পা নিষ্ঠযত হয় এবং স্বর্তঙ্গ থাকিলে, 

গতীর স্বরে কথা কহিলে এবং কাসিলে বক্ষের কট হওযায় বোধ হয় যেন 

তাহাতে বায়ু বন্ধ হওয়ায় নিশ্বাস ফেলিতে পার! যাইতেছে না। কাদিলে 

ও শ্বাসগরশ্বাসে বক্ষপেশীতে স্থচিবেধবৎ বেদনার চ্গাশ্পে ভশ্পম্পন্ম £ 

রক্ত কামি। 

চিন্কিশা।-_ল্ুশ,স্পককক্কানি আা। জন্পিহকস্ক. 45 
স্রম্নিল্লরা হুপশব্বককামির অন্যতম প্রধান ওষধ বলিয়া বিবেচিত। 

ইহাতে খেউ খেউ করিয়া এত শীপ্র শত্ব কাসি হইতে থাকে যে 

রোগী শ্বাস গ্রহণের সময় পায় না। সন্ধ্যাকালে কাসির বুদ্ধি। রোগী 

গয়ার উঠাইবার যতই চেষ্টা করুক না! কেন তাহা বমনবেগ ও বমনে 

পর্যবসিত হয়। বিশেষ করিয়া মধ্যরজনীর পরে কাসির বৃদ্ধি হইলে 

শিশু কাপসির সময় আমাশয়দেশ চাপিয়া ধরে। ডাং বেজ বলেন, 

“ছপিংকাণির চিকিৎপোপযোগী আমাদিগের যত ওষধ আছে তন্মধ্যে 

স্রন্সিক্্া সর্ব।পেক্গা অধিকতর উপকারী ।৮ মহাত্ব। হানিমান বলিয়া- 

ছেন, “স্রলিল্রা ৩০৭ দ্বারাই প্রায় প্রত্যেক হুপিংকাদিরোগ 

আরোগা হইতে পারে 1” ফলত: তা প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু ডাং 

বেজের মতান্ুারে ইহার ১১৮ প্রয়োগে আমরা সর্ধোচ্চ ফল পাইতে 

পারি। উপসর্গহীন রোগে ইহা কার্ধযকরী। ইহা দেশব্যাপী (601061010) 

রোগে সব্বত্র ফলপ্রদ নহে । 

যক্মাকাসির রোগীদিগের আক্ষেন্পিক্ক ক্ষাম্িন্ সন্ধাকালে, 

সম্ভবতঃ পুনর্ধধার মধ্য রজনীর পরে বুদ্ধি হইলে এবং গর়্ার তুলিবার চেষ্টা 

করিলেই তাহা বমনের বেগে ও বমনে শেষ হইলে স্মিত 

উপকারী । 



লেক্চার ১০৩ 0175020া 0101.) 

আর্জেণ্টাম্ মেটালিকাম্ (81850$90) 0156110900, ) 

সম্বল £--মাজেন্টাম্ যাহার কাধ্যের প্রতিষেধক-_মার্কারির | 
আর্জেন্টামের কার্ষের প্রতিষেধক-__মার্ক, পাল্স্। 

সান্বাক্রঞ। ভ্রিজা। 1-পরিপাকযন্থপথ, শ্বাসন্তরপথ এবং 

জননেন্দ্রিয়-মুত্রপথের শ্ৈম্সিকবিল্লি, ও সন্ধিতে এবং তাহাদিগের গঠনো- 

পাদান-_অন্থি, উপাস্থি ও বন্ধনী প্রভৃতিতে, উপাস্থির উপরিভাগে, 

কর্ণের উপাঁস্থতে এবং হউষ্টেচিয়ান টিউব বা নলী, নাসিক ও উপ- 

পণ্ড ক] প্রভৃতিতে আজেণ্টাম্ মেট্যালিকাম্ প্রধান ক্রিয়। প্রকাশ করে। 

ইহ মেরুমজ্জেন স্নায়ু আক্রমণ করায় শরীরের বহুবিধ স্থানে বেদন! 

এবং পেশীর আক্ষেপ প্রবণতা উৎপন্ন হয়। ইহা গ্রন্থিল যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডেও 

ক্রিয়া প্রকাশ করে। 

কনল্ক্ষণ। 1-_ ভ্রমণের পর শক্তিহানি ঘটে ; অসাধারণ ক্লান্তি জন্মে। 

অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য। 

শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রনিচয়ে টাটানি ও আবদারণভাব। প্রাতঃকালে 

নিষ্ ভঙ্গে দৌর্বল্য বোধ। রোগী রজনীতে অস্থির থাকে । মুগীবৎ 
সর্বাঙলগীণ আক্ষেপের পর ভ্লাক্পহ্ুত্ত ত্র” লম্বা স্প? 

এবং ন্বিক্উস্ক ব্যক্তিকে অহ্াল্র । রোগাক্রমণ প্রতিদিন 

অপরাহ্ধে প্রতাবর্তন কবে । পদের ক্ষুদ্রান্থিনিচয়ে ছিন্নবৎ বেদনা । 

কাসিলে স্বরযন্ত্রের উদ্ধাংশে অব্দারণভাব এবং টাটানি, গলাধঃক রণ 

কালে তদ্রুপ হয় না। ইহার স্বরভঙ্গ প্রধানত; গীতব্যবসায়ী ও বক্তা 

প্রভৃতির মধ্যেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্বরযন্ত্রে শ্বেতসার 



৫০৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

(এরারট আদি) সিদ্ধবৎ প্রচুর আব থাকিলে সহজে উঠান যায়। শ্বাস- 
নলীঘ্বিশাখাস্থলে (৪5 006 01001080070 01 0)6 07068 ) অবদা- 

রণভাব এবং স্বরভঙ্গ, স্বরের ব্যবহারে বদ্ধিত। 
পুনঃপুনঃ মুত্রত্যাগেচ্ছার সহিত শঁুল্র5 €চ্বালাকে ও মি- 

ড্রাহ্ুত্তন মৃত্রক্রাবের রজনীতে বুদ্ধি । 

বাম অগ্ডাধার ও কটিতে দ্বুষ্টবং তদ্কন্ন1 বোধ যেন বাম 

জংগাপ্রান্র ব্বত্ত্তল্র হইত্ডেছে £ পীতবর্ণ, হাজাকর, কল্- 
তানির স্তায় এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ শ্বেত প্রদররোগগ্রস্ত জরারু নিয্নাভিমুখে 

ঠেল মারিলে ও ন্বান্ম অংগাপ্রান্সে জভ্য্ দলা 

হান্কিলেল জরাযুদ্খলন জন্মে। জরায়ুরোগে সম্পূর্ণ উদরে ক্ষত থাকার 
তায় টাটানির শকটারোহণে বৃদ্ধি । 

চিন্কিতুসনা £-উপরি লিখিত লক্ষণ অনুসারে স্মঙ্গী* কুাস্থু 

পুন (বেদনা যে স্থানেই হউক তাহার সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীতে 
আক্ষেপিক নর্তন থাকিলে), জ্বল্লমন্র্েল স্মুলীভিন্ম আদান ও 

বববলরভহ্৯ ক্ছস্মুজ এবং ভতগাঞ্াল্রেন্র ব্রভ্তাশ্রিক্ক্য ও 
ত্দম্মা এবং তাহার সহিত ভলল্লাম্সুক্ছালল*্ব গুভৃতি রোগে 

অআজেক্ষণ্ভীম্ 2মউজীভিলিক্কা্ম উপকারী । 



লেকচার ১০৪ (75807ঢা 01৮.) 

কার্ব এনিমেলিস (081৮০ 20100511501 

সনল্লক্ষ 4-_কার্ব এনিম্যালিসের কার্ধ্য প্রতিষেধক-_আর্স, ক্যাম্ষর, 
নাক্স্ ভ, ভাইনাম্। 

-াীপ্রান্রঞ্ণ ভরি ?-কার্ধ এনিমেদিস্ প্রধানতঃ গ্রস্থিমণ্ডল 

আক্রমণ করায় তাহাদিগের বেদনাধুক্ত স্ফীতি, প্রদাহ, দড়কচড়াভাব ও ক্ষত 

এবং পরিপাকবন্ধে ক্রিয়া গ্রকাঁশ করিলে অজীর্ণলক্ষণ উৎপন্ন হয়। গ্রন্থি- 

মগুলে ইহার ক্রিক্ায় অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগের যে স্কিরাস্ ক্যান্সার- 
প্রকৃতির পরিবর্তন সংসাধিত হয় তাহাই কাব্ব এনিমেলিসের বিশেষত 

বলিয়া! পরিগণিত । 

কলম্ক্ু০। 4--৫দীর্জ্লয এন ক্কাম্থ্যকল্লী স্পভ্িত্র 
অভ্ভঞাল্ব ॥ শিরোদেশে বেদন। হওয়ায় বোধ যেন মাথার খুলি ফাটিয়! 

কাক হইয়া গিয়াছে ; রজনীতেও এরূপ হয় এবং রোগী হস্ত দ্বার মস্তক 

ধারণ করে; পিক্ত দিবসে তাহার বৃদ্ধি। 

শ্রবণশক্তির বিশৃঙ্খলা ঘটে ; কোন্ দিক হইতে শব্দ আইসে রোগী 

তাহা বুঝিতে পারে না) বধিরতা। 

প্রাতঃকালে গাতোখানানস্তর স্বরযন্ত্রের কাচাভাব ও স্বরভঙ্গ । 

স্বরভগ্গ সন্ধ্যাঞালে বঞ্ধিত। বক্ষ ও স্বরঘন্ত্রের সংকোচন প্রযুক্ত 

শুড়শুড়িযুক্ত কাদি। সকালবেলা! গাত্রোথান করিলে এবং প্রায় 

সম্পূর্ণ দিন কঠিন কাসি হইলে উদরে ঝাকি লাগায় বোধ হয় যেন 

উদর হ্খথলিত হইবে, রোগী তাহা ধারণ করিতে বাধ্য হয় এবং যে পর্্যস্ত 

কিছু নিষ্ঠাত না হয়, আল্গ শ্লেম্সার শব্ধ হইতে থাকে । বক্ষে জালা ও 



৫*৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

চাপবৎ বেদনা । বক্ষে 2ম্পভ্যণন্ুক্ডুর্ভি£ সবুজ; পুয়বৎ এবং 

ভয়ানক ভুর্শন্ধ গ্যার। স্প্রালসল্লোশ্রক্ষাল্্লী গলা ভ্ভাঙ্গ £ 
ক্কাম্িভ্ি সস্ভিক্ষে জ্বাক্কি লাগা তলীম্র হজ্জ এন 

হমত্ড্কমত্ন্থ্য আভ্িজ্ষ স্পিশ্বিলভ্ভান্ে ল্সহিজ্সাছ্ছে £ 

উদগারে বছক্ষণ পূর্বের তুক্ত বস্তর আস্বাদ পাওয়া যায়। বুকজাল!। 
মাংস ভক্ষণ করিলে অনেক সময় পর্যান্ত বিবমিষ!। থাকে । শসামাম্শ- 

হার কাউ ্ রস্থানেন “ক্কিছু লাই নাই ব্ডাজেল্ 
অন্নুক্ভত্ভিল্র”” জআহাণল্র জুন্লিতেওও উত্পম্পস ভজ লা 

সরলান্থ এবং মলদ্বারে জ্বাল! ও টাটানি। মলদ্বার হইতে আটা রস 

ঝরে। অর্শ অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং ভ্রমণকালে জ্বালা করে। বিলম্বে 

অতান্ন বিগ্াত্যাগ। কোমল বিষ্ঠা। মলত্যাগকালে রক্তের নিগমন। 

মূত্রমাবকালে মুত্রনলীতে জালাধুক্ত টাটানি। রজনীতে বারম্বার 

মুত্রআ্রাব । ্ 

রেতঃক্ষরণ ; জননেন্ত্রিয়ের দরর্বলতা; মানমিক ও শারারিক শক্তি- 

হানি। উপদংশ; বাঘি। অগওকোবষঝেষ্টত্বকের পশ্চাতে আটা ও গন্ধহীন 

আদ্রতা । | 

অতি শীঘ্বাগত ও অভি প্রচুর খতুত্রাব। এ্ভত্াল-্াতলনে 

তল্লা্সিলী এভ্ডান্ুম্শ হুল হম কণ্টে কা কত্ত 

স্ীাক্ে ; জরাযুগ্রীবার দড়কচড়াভাব ও ক্ষত হইলে জালা করে। জালা 

উরুমধ্যে যায় বন্তিদেশে ও কটিপশ্চাতে প্রসববেদ নাঁবৎ বেদন হইলে ক্লেদ- 

বৎ ও রক্ত সংযুক্ত শ্রাব) কর্কটরোগ । স্তনের স্কিরাস্ক্যান্সার বা কর্কট। 

চিকিৎসা ব্রংকাইটিন বা নলৌষ ; নিউমোনিয়া ; 
এবং. অক্ষমাক্াচ্ন প্রভৃতি বক্ষরোগের শেষাবন্থায় ফুস্ফুস্উপাানের 

ধদ এবং গয়্ারের পচন আরম্ভ হইলে ক্কার্ত্র এঞ্রান্মি এবং 



কার্ব এনিমেলিস। ৫০৯ 

বার ভিড, অবস্থাভেদে . এই উভয় ওষধেরই উপযোগিতা! দৃষ্ট হয়, 

এজন্য যত্রপূর্র্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরপণের আব্তুক । স্রীসল্পোপ্র- 

কলর গলাজ্ঞাল্গক্ষান্সিতি আভ্িক্০ আকল্েকাক্নভ্ 

হজম শ্পিথিল আক্কাস অন্ুভ্ভভি, শস্ষ ম্ব্যে 

স্পীভিন তলার ( ব্রমিণ ) এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ ফুস্ফুসের ধবংসাবশেষ 

গহ্বর হইতে স্ন্লুভ্ত, সুম্সবু, ও ভকস্মাহ হর্ষ যুক্ত 
গ্সালস নিটীলম্ন ক্ষার এন্নিল্র» এবং আক্ষেপিক কাসি ও 

গভীর, কর্কণ অথব! বসা স্বর, বক্ষে স্পষ্টতর জ্বালা, প্রচুর, পীতবর্ণ এবং 

নান এন্নি হইতে অধিকতর দুর্গন্ধ শ্লেশ্মার নিষীবন (বিশেষতঃ 

বুদ্ধদিগের ব্রংকাইটিমে ), ও রোগীর পারব পরিবর্তনে এবং নিদ্রাবেশে বন্ধিষু 

শ্বাসকচ্ছের বর্তমানতা হ্কার্্জ িিভিক্রেন্বিভিনস্নেজ প্রভেদক । 

চক্ষু মৃদ্রিত করিলেই ক্ার্্থ এন্নি হ্রাগগীলর শ্বাসরোধের অনুভূতি 
জন্মে । 

জভ্জীগণ এব অর্প।- স্তঙ্টদাত্রী স্ত্রীলোকদিগের ছূর্বলতা 
ঘটিত অজীর্ণরোগে রোগিনী কিছু মাত্র আহারেই আমাশয়ের কষ্ট 

হইলে উভয় ক্পর্জ্রই প্রদশিত হইতে পারে। কিন্তু এই অজীর্ণের 

উপসর্গ "আমাশয় সন্নিহিত স্থানে শৈত্যানুভূতি হস্তের চাপে বা ঘৰণে 

উপশমিত হইলে” ক্কান্্র ওঞ্ান্বি; এবং ”আমাশয় সন্নিহিত স্থানে 

+রুত্ব নিৰন্ধন ঝুলিয়া! পড়ার স্তায় অনুভূতি” থাঁকিলে ক্কার্্র ভভভ্ভিি 

উপযোগী । আমাশয়োদ্ধ কোটরস্থানে “কিছু না! থাকার অনুভূতি 

আহারে উপশমিত ন! হওয়া” লন এন্নিল্র বিশেষ লক্ষণ নিনম্পিজ্সা 

সহ তুলনীয়। 

উপরি উক্ত ভুর্বল ও জীর্ণশক্তি রোগীর জর্ণল্লোগ্গে সরলান্ত 

হইতে গন্ধহীন রন ঝরিলে ক্কার্ত্র এ্রন্মি এবং রসম্রাবের অভাব 

থাকিলে ক্কীর্জ্র শিভিক প্রয়োজ্য । 



৫১৪ হোমিওপ্য।থিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

উভপদহস্প লা সিক্ষিনিলস 5 আাকী হা! হিউন্ো 5 
এল জন্ান্ত শ্ক্কার প্রন্ছিল্লোলি।-_পারদের অপব্যবহার 

বশত: উপদংশরোগ ধাতুগত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্থল বিশেষে ক্কার্জ 

ঞন্বি উপযোগী । শরীরে, বিশেষতঃ মুখমগ্ুলে তাত্ত্রর্ণ কলঙ্ক এবং 

কুচকি € বগলে দড়কচড়াভাবযুক্ত এবং ওস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থির বর্তমানত। 

ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া! গণ্য। উপরি উক্ত কাঠিস্ঠ রুগ্ন গ্রন্থির চ- 
 জ্পার্বস্থ উপাদানে ও বিস্তৃত হয়। এরূপ কাহিন্তযুক্ত পুয়মেহজ বাঘীতেও ইচা 

উপকারী। কীচা বাঘী কাটিলেও তাহার এই রূপ দুরবস্থা হয় ও তাহার 
ক্ষত স্কান বিসুত হইয়া থাকে । এস্কলেও বকা এরন্নি উপকারী । 

ক্যান্সার? ককত্ে বা মা্লান্ঘক আর্্র।- স্তনের 
স্কিরাসক্যান্সাররোগে স্তনমধ্যে কঠিন গুটিকা উৎপন্ন হওয়ায় তাহার 

দড়কচড়াভাব ও প্রস্তরবৎ কাঠিন্ত হইলে এবং ত্বক ঈষৎ নীল ও বৈচিত্রা- 

বিশিষ্ট থাকিলে স্রাক্জ্ৰ এরন্নি দ্বারা উপকার দশে । বগণের গ্রন্থি স্ফীত 

হয় এবং স্তনে আক্ৃষ্টবং বেদন। থাকে । জকল্রাক্ুগ্রীবাল্র 
হ্য।ন্সাক্রক্োগে তাহা দড়কচড়াভাব ও জালাময় বেদনা ক্ত 

থাকিলে এবং যোনি হইতে পাতলা ও ঢুর্গন্ধ আ্াব নৈরগত হইলে ইহ! 

প্রয়োজ্য। 

কার্ত্তিক এনসিভ-ক্যান্সাররোগে ইহার আত্যন্তরিক 

প্রয়োগ বিশেষ রূপে প্রশংসিত হইয়াছে । 

স্িডন্ন- ক্যান্সারের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায় ডাং হেল্মাথ ইহার 

সুখ্যাতি করেন। 



লেকচার ১০৫ (5005 ০-)। 

আইয়ারণসল্টস্। 

১। ফেরাম মেটালিকাম | ২। ফেরাম আয়- 

ডেটাম। ৩। কফেরাম্ ফসফরিকাম। 
১। ফেরাম্ মেটালিকাম্ (17011010 11665116010, )। 

স্লজ্ব ।-ফেরামের কাধ্য প্রতিষেধক-_-আর্স, পিংক, হিপার 

সা, ইপিকা, পাল্স্, ভিরেট এ, থিয়। । ফেরাম যাহার কার্ধ্য প্রতিষেধক-__ 

কপার, মাকারি, প্রামিক এমিড, আর্স, আয়ডি, সিংক 

সাপ্রা্রন ভিসা ।-ফেরামের প্রাথমিক ক্রিয়া শোণিতের 

সজীবতার ও লোহিত কণিকার বুদ্ধি হইলেও ইহ1 অচিরাৎ শোণিত 

নিম্মমপক ষন্ধমণ্ডলে এরূপ বৈকারিক শক্তি প্রকাশ করে বে, তাহাতে তাহার 

লৌহ সমীকরণক্রিয়। (:9১10)7190101) ০£ 11010, ) বিধ্বস্ত হইয়া যায়| 

তাহার ফলস্বরূপ, সম্পূর্ণ শরীরযন্ব এবং শরীরোপাদানের পুষ্টিহানি 
হওয়ায় শরীরোপাদানের বিশ্লেষিত অবস্থা বশতঃ শোণিতের জলীয়াংশের 

বুদ্ধি এবং তাহার শ্বেতলাল] বা এল্এমেনের ও লোহিত কণিকার সঙ্যার 

হাস হইলে রক্তহীনতা এবং তদান্ষঙ্গিক দৌর্বলাদি নিয়বণিত লক্ষণ 

উৎপন্ন হয়। 

শোণিতেয় উপরি উক্ত অবস্থায় শরীর শীর্ণ হইয়! যাঁয়। লোহিত- 

বর্ণ শরীর স্থান পাঞুর হয়। যন্ত্রাদি হইতে ফেকাসে আকারে শোণিত-আব 

হইলে তাহ! সহজেই থানা থানা জমাট বাধে । শোণিতবহ! নাড়ী, বিশেষতঃ 

মস্তক, মুখ এবং পদের শোণিতবহ। নাড়ী স্ফীত হয়। রোগী প্রকৃত 

পক্ষে রক্তহীন থাঁকিলেও অসমান শোণিতসঞ্চালন হত্তয়ায় শারীর 
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যন্ত্রবিশেষে অলীক রক্তাধিক্য চিহ্ন জন্মে। শোণিতপূর্ণ ধাতু বিশিষ্ট, 
উগ্রত্বভাব এবং ব্যগ্র ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডল লোহিতাভ থাকে, কিন্তু স্নায়ু 

শক্তি দর্ব্বল হয়। 

ল্ক্ষণ । 

সমন্ম ।__আমাশয়োদ্ধ কোটরস্থানে দপদপানি হওয়ায় উৎকণ্ঠা) 

কাধ্যাদিতে সামান্ত বাধা পাইলেই রোগী উত্তেজিত) প্রতোক ঘটনাই 

তাহাকে উত্তেজিত অথবা অবসাদিত করে। মানাসক বিশ্জ্বলা। 

সম্ভক্ক ।- নিম্নে নামিতে ) আোত জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ; 

এবং ভ্রমণ কালে শিরোঘূর্ণন। মস্তুকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় শিরার 

স্ফীতি এবং মুখে তাপোচ্ছাস। মস্তকে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও দপদপানি 

বেদনায় রোগী শয়ন কৰিতে বাধ্য । 

লুল্লাু ।-_অত্যন্ত দৌর্বল্য, রোগী সহজেই ক্লান্ত হইয়! পড়ে। 

শারীরিক উত্তেজনা প্রবণতা বশতঃ রোগী অসহিষু, থাকে । অস্থিরতা ; 

রোগী ধীরে ভ্রমণ করিতে বাধ্য । রসক্ষয্ন হইতে পক্ষাঘাত। বেদনার 

সামজিক আক্রমণ | 

স্রাসমব্ভ্র ।--নাসিকাক্রাব রক্তময়, পুয়বৎ, ঈষৎ সবুজ, ক্লেদের 

হ্যায় এবং উগ্রতাবিশিষ্ট । রক্তহীন রোগী প্রাতঃকালে মস্তক নত 

করিলে নাসিকা হইতে রক্তত্রাব। কঠিন শ্বানপ্রশ্বাস এবং বক্ষে কষ্ট 

বোধ বেন কেহ হস্ত দ্বার বক্ষ চাপিয়1 ধরিয়াছে। বক্ষের আড়াআড়ি 

ভাবে বেদন। থাকায় অস্বস্তিকর শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রাতঃকালে শয্যোখিত 

রোগীর কাসিতে রক্ত উঠে । অত্যন্প, পাতল। ও বুদবুদযুক্ত গয়ারে 

শোণিত রেখা থাকে ; অথব! প্রভূত, পুয়বৎ, পচা, ঈষৎ সবুজ কিন্বা 

বুদবুদ যুক্ত গয়ারের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি 
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হইনি ৩৩ লবাড্ডী 4-হৃৎপিণ্ডের ভ্রুত ক্রিয়া। পরম্পরা- 
গত হৃৎরোগ । সমস্ত শোণিতবহা নাড়ীতেই দপদপানি; হৃৎপিগ্ডের 

চুড়াস্থানে ফুৎ্কারবৎ শব্দ । নাড়ী ক্ষুত্র ও তুর্বল এবং ধীরগতি । 

স্পল্ব্রিসীক্ক লক্্দ্র (কখন কখন পেটুকের স্তাঁজ ক্ষুধা, অধিকাংশ 
সময়ে অরুচি; সর্বদাই উদরের পূর্ণ ভাব, সর্বপ্রকার খাছ্েই অনিচ্ছ! । 

দ্বিতীয় প্রহর রজনাতে অথবা! প্রাতরাশের পরে ভুক্ত বস্তুর বমন। 

পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভদকল্লাসহে। কুস্থন হয় এবং মলত্যাগের পুর্বে 

বেদন। থাকিতে ও পারে নাও পারে, কিন্থ উদরের ফাপ সর্বদাই থাকে; 

আচারে অথবা পানে উদরাময়ের বৃদ্ধি। হঠাঁৎ বেদন! ও গন্ধহীন উদরাময়। 

'আহারকালে অজাণ ভ্রন্ত বস্বর বেদনাহীন ও অনৈচ্ছিক উদরাময়। 

সরলান্বে স্থত্রবৎ কৃমি । 

জ্পরীভকলমনেভিক্রল্ম 1_খতুক্্াব অতি বিলম্ব/গত, দীর্ঘস্থায়ী এবং 
প্রচুর । উদরে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা ভইলে জরাষু হইতে রক্ত- 
আ্রাব এবং মুখে শোণিতাভাঘুক্ত তাপ। কামেচ্ছার হ্রাস) বন্ধ্যাত্ব। 

বোনি অত্যন্ত শুফ) তাহাতে সঙ্গমে অতান্ত বেদনা । খাতুআ্াবের 

পূর্ব্ব মস্তকে হুলবেধনঘৎ বেদনা ও কর্ণে ঘণ্টাধবনিবৎ শব্দ হইলে জরায়ু 

হইতে দীর্ঘাকার শ্রেম্স।সুত্রের নির্গমন । খতুত্রাবের পরে এবং খতুরোধ 

ঘটিলে গুল্সবাযুপক্ষণ | শ্বেত প্রদর ছ্ধবৎ ও ন্সিপ্ধ থাকে অথবা স্ত্রী অঙ্গে 
টাটানিধুক্ত চুলকনার উৎপন্ন করে। 

জহ্্ষন্িলয্ +--হস্তের এবং জজ্ঘার জান্ুপর্যান্ত স্ফীতি। প্রতি 

রজনীতেই হস্তে ও পদে ছিন্নবং বেদনা । স্বন্ধ এবং বাহুর পেশীতে 

অবশকর ও ছিন্নবৎ বেদনায় হস্তোত্তোলন অসাধ্য, কিন্তু মৃদু চালনায় 

ক্রমশঃ তাহ! দূর হইয়া যায় । 
চিন্কিশ৩লা 1-_ম্পিল্র£স্ণুল- ্কেল্লাম্সেক্র রোগীর পুনঃ 

পুনঃ শোণিতসঞ্চয়িক শিরঃশুল হইলে মস্তকে দরস্কুস্পীন্িন্বেলন্না। 
৩৩ 
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সাধারণতঃ ব্রক্তুলীভে অহ্িভ। আক্রান্তাবস্থায় মুখ অগ্নিবৎ 
লোহিতাভ হয় এবং পদ শীতল থাকে | এমস্থলে ইহা! ৫ন্ভ্নু সহ তুলনীয় 

হইলেও তাহ! প্রকৃত শোণিতসম্পন্ন রোগীর এবং এক্কলাম্ মিথ্যা 
শোণিতাধিকাবাঞ্জক রক্তহীন রোগীর পক্ষে উপযোগী । রক্তহীন, কিন্ত 

আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা প্রবণতাবিশিষ্ট রোগীর ভুস্পন্বেম্পনান্স্ছ। 

হইতে হাহ গাত্রোঞ্খ।ম্ম» ভ্কক্নতেক্বাতি চক্ণম্ন এবং 

শকটারোহণ প্রযুক্ত শ্পিল্লোচ্তুর্শন্েল্স ্ষেল্সাম্ম উপকার করে। 

আক্ষমাক্কাস হা আইইনিস্ভ্রঙজিজডারোগে এক্ষল্লাম্ 

৫2টি অনেক বিষয়ে স্রুস্ফ্রল্রীস্নেল্স তুলা বলিয়া বিবেচিত। 

তক্কক্রামেব্র শোণিতহীনতামম শোণিতের উত্তপ্ত ও ফুটন্তভাব 

(১911001) রূপ বিশেষতা থাকে এবং তাহার অফম সঞ্চলন বশতঃ 

যক্ষ্মারোগগ্রন্ত যুবক যুবতীর সামান্ত শ্রমেই বক্ষে শোণিত গতির বুদ্ধি 

কষ্ট হয়। কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রযুক্ত নাসাপুটের বিস্তৃতি ও দ্রুত ক্রিয়! 
হইতে থাকে । ্বান্সিক্কা হইতে পু সু শউজজ্্ল- 

৫ললাত্িভ্ড ওও ভকসাঁউ ল্রত্ুত্লান এবং জ্রত্ুককান্নি হয়। 

ইহার শু ও বিরক্তিকর ব্াঢ্নি উষ্ অস্ত সাত ল্রছ্ি শাক £ 
রোগের অগ্ঠান্ত লক্ষণমধো বস্ক্কে ঘুষ ও ভাটীন্নি দক" 

সবার অনুভূতি প্রধানতম বলিয়া গণ্য । রোগের অপেক্ষারুত শেষাবস্থায় 

পুয়ের ন্যায়, ঈষৎ লবুজ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং শোণিতমিশ্রিত গয়ার নিষ্ঠ্যাত 

হইলেও ০ক্রল্লাস্ম উপকার করে। 
হংভল্জোপ্রক্রোলোক্র অবস্থাবিশেষে ০ক্রল্ল্রীন্ম উপকারী । 

রক্তহীন ও মৃৎ্পাও্ বা! ক্লরপিসরোগগ্রন্ত স্ত্রীলোকদিগের খতুরোধের 
অবস্থায় দুর্বলতা, অবসাদ, হৃৎকম্প, শারীরিক বিবর্ণতা এবং গুল্ফ- 

দেশের শোথিতভাবাদি লক্ষণ থাকিলে ইহ! প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর 

মুখমণ্ডল শোণিচ্ছটাযুক্ত বা পাওুর ও কাল্চেলোহিত এবং চক্ষুপার্খ 
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নীলাভ। অধিক পরিমান কুইনাইন ও স্নায়বিক বলকারফ ওষধ সেবনে 
ভগ্রস্থাস্থা বাক্তির পক্ষে ইহা! বিশেষ উপযোগী ওষধ। 

ল্রক্তুহীল্ভা! ও ম্মশুপীঞুল্লোগ্গেন্রশু  অবস্থাবিশেষে 
হক্ষল্লাম্ ০ম বিশেষ উপকারী ওুষধধ। এলপ্যাথিমতে রোগের 
অবস্থা নির্বিশেষে রক্তহীনতায় প্রভূত পরিমাণ আইয়ারণের বাবস্থা করায় 

যে ষর্ধবস্থলে রোগের উপকার হয় না কেবল তাহাই নহে ; পরে এ সকল 

রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও কিঞ্চিৎ কঠিন সাধ হয়| যাহা! হউক 
ঘে সকল বিশেষ লক্ষণ থাকিলে হোমিওপ্যাথিমতে ০ক্ষক্রীড্ম শুব্যব- 

স্থিত হয় তাহ! আমরা নিয়ে বিবুত করিতেছি, যথা,_-রোগীর আকারে 

ক্ষণিক ও অলীক রক্তাধিকা দৃষ্ট হয়; পরেই উপরিউক্ত শোণিতপুণ 
আরুতির পরিবর্তে মুখের পাঁঞরতা, মৃৎ্বর্ণ এবং অঙ্গের শোথবৎ স্ফীতি 

প্রভৃতি রোগীর প্রকৃত রক্তশূন্ত অবস্থ। প্রকটিত করে। লত্পু 

স্বান্ন ভিশ্শেনে লোপ ছিলেন ডাহা ল্ক্তম্পু্য হই 
ভগক্কুণী, গ্ুলঞ ব্রভ-্পুর্ণ হস ॥ চোক্সন্না এবং বউ 
চিত্ত ন্যায় ইহ শুক্র, শোণিতাদি রসাপচয় নিবন্ধন রক্তহীনতার গুষধ 

নহে। ইনার রোগীর শ্লোম্মকঝিল্লি পার থাকে, রোগী সহজেই ক্লান্তি ও 

অবিশ্রান্ত ভাবে ঈষৎ শীত বোধ করে, আহারান্তে বমন করিতে পারে এবং 
অপরাহ্ অথবা সন্ধ্যাকালে প্রলেপক জরবৎ জর (11506015৮51) হয় 

ও গ্রীবাশিরায় রক্তান্নতার ফুতৎ্কারবৎ শব শ্রুত হওয়া যায়। রোগ অতাস্ত 

কঠিনসাধ্য হইলে ০ক্রব্রাম্ ভ্রু তাহার উৎকষ্টতর ওষধ বলিয়া 

বিবেচিত। ডাং সুস্লার প্রথমে ক্্যাক্ছে স্রুস্ন.পরে ০ক্রজ্রা্সি 

স্কন্ন ব্যবস্থা করেন। ডাং নান সহজ ও উপসর্গহীন রোগে বক্ুক্জাম 

2৯জেল্্ প্রশংসা করেন। ডাং হিউজ ৫ক্ক্রাস্ম ল্রিভাক্কুউ 

টি, ১* বা ২* পক্ষপাতী । ডাং লেডলামের মতে ৫ক্রল্লস্্ 

এট ভ্রীক্যন্িজ্া শাইইট্রেউ সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধ। ডাং জসেট্ 
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০কল্লাম্ এসে অথবা ০ক্ষল্প্ান্ম শু উক্কুভ্কযালেনেজেল্ল, 
এবং ডাং হল্কুম্ব ত্র ্ রান্ম ক্রুস্েজ্র ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ 

হোমিওপ্যাথিকমতে এরূপ কোন স্থির ওষধ থাকিতে পারে না। 

কেনন৷ সাক্ষাতভাবে আবশ্তকীয় পরিমাণ লৌহ পূরণ করা চিকিৎসার 
উদ্দেশ্ত নহে। লক্ষণানুসারে স্থলবিশেষে ইহার যে কোনটি প্রদর্শিত 

হইতে পারে । 

কুইনাইনের অপব্যবহার নিবন্ধন সব্বিল্লীন্ম জ্রল্লেল্র তাপের 

অবস্থায় শোণিতবহ! নাড়ীর, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও ললাটপার্থের শোণিত- 

বহা নাড়ীর স্ফীতি ও দপ্দপানি শিরঃশুল এবং প্লাহার বিবুদ্ধি, এমন 

কি জলশোথ পর্যান্ত থাকিলেও ৫ক্রুক্ীন্ম 2স্উি উপকারী । 

সান্বান্রপ ভ্রিসা5ত ম্ষ০/5 ও ছিক্রিশভনা।- 
তক্রল্রান্ম ভবক্ড্ডেভীঙ্ম রোগীতে এক্ষল্সরীমেক্র শোণিতাপ- 
কৃষ্ঠতা ও দুর্বলতা এবং আল্ভ্ডিন্েক্র বিশেষে গণ্ডনালা ও নার্ণত। 

গ্রভৃতির মিশ্র লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। রোগীর মুখ শোণিতপূর্ণ ও লোহিত- 
বণ থাকে; অথবা তাহার মুখাকতি মুৎ্পাঞুরোগবৎ দৃশ্তযুক্ত হয়) 

০ক্্রাস্ম আক্স ্রাঙগীল্র মূত্র রুষ্ণণর্ণ, এবং ঘন ও শুত্র তলানি- 
যুক্ত। মৃত্রের বিদাহী গুণ ইহার বিশেষ লক্ষণ এজন্ভ হাম ও আরক্তজ্ঞর 
ইত্যাদি উদ্ভেদিক জবের পরিণাম ভ্রু ল্রক্ষকওদ্কীত 

০েনক্কণডিস্মল্রলোক্লে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। 
নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে ৫ক্রল্রাস্ম আজি শক্তিহীন ও শোণিতা- 

ধিক্যযুক্ত জকল্লাস্সু্র স্ান্নিচুত্যেরিগ ত্বোভিশ্রদকল্রগ আ্রত্কো- 
তলা এবং শ্রীনগর চুলক্ষন্না। প্রভৃতি রোগে উপকার করিয়! 
থাকে । লক্ষণ £-_নিয়।ভিমুখে অবিশ্রান্ত ঠেলমারার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগিণী 

মনে করে যেন বস্তিকোটর হইতে কিছু বাহির হইতেছে এবং উপবেশন 
করিলে বোধ হয় যেন জরায়ুর উর্ধে কিছু চালিত হইতেছে ; রে(গিণী জরায়ু, 
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গ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে। জ্কলীম্ুল্র সম্পদ অভ্রুত্ভ। £ সিদ্ধ শ্বেত- 

সারবৎ শ্বেত'প্রদর ও মলত্যাগকালে তন্তবৎ আ্াব। যোনি এবং যোনিকপাটের 

চুলকন! ও টাটানি। স্ত্রীঅঙ্গের স্ফীতি । গগ্ডমালা ধাতুর স্ত্রীলোকদিগের 

লহুঞাও্ডলোলগে” গু জ্ুল্সিলেন এ9ডিক্কোশসীদকক 
তল্ীক্সেগ এবং সাধারণ গ্শু৬সাাজ। তক্রার্গেগু ইহা উপকারী । 

ও৩। ফেরা ফস্ফরিকাম্ (17211117121) 95901001100710ত )। 

-াব্রীব্রপ। ভ্রিজী% ভলম্ক্ণল5গও ছিক্কিশুসনা 17 

ক্ষব্রান্ম ক্রুম্ন একটি যৌগিক পদার্থ। ফেরাম এবং ফস্ফরাস্ এই 
উভয় মুল পদার্থের রাসায়নিক সংমিলনে ইহা উৎপন্ন । মনুষ্যশরীরে 
ইহার ক্রিয্লায় এই উভয় 'উষধেরই কিঞ্চিৎ নিদর্শন দৃষ্ট হইলেও সাধারণতঃ 

ইনার ক্রিয়া! সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়াই অনুমিত, অথবা ইহাদিগের ক্রিয়ার 
স্বাতিন্্া সহজে বোধগম্য করা যায় না। এই ওষধকে সুস্লার তাহার 

টিন্ুরেমিডিভূক্ত করিয়াই ভোমিওপ্যাথিচিকি ৎসাশান্ত্রে ইহার স্থান নির্ণয়ের 

এবং প্রতিপত্তি স্থাপনের কারণ হইয়াছেন ৷ ডাং সুস্লার প্রদাহিক রোগের 

চিকিৎসায় ইহাঁকে ' এন্ম্বাউক্েল্ল স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস 

পাইয়াছেন |. কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তরুণ প্রদাহিক রোগে 

ইহার আরোগ্যশক্তি স্বীকার করিলেও তাহার প্রকৃত অধিকারানসারে 

প্রয়োগ দ্বারা যথাযোগ্য ফললাভ করিয়া থাকেন। 

ক্ুল্লান হ্ুস্েন্ত্র প্রদাহিক জরও এন জরের ম্যায় শৈত্য, 

বিশেষতঃ ঘর্মাক্ত শরীরে শৈতা সংস্পশে হয়; এক্রম্বরোগী সবল, 

শোণিতমম্পন্ন এবং সুস্থ ও অল্পবয়স্ক, এবং জরাক্রমণে অস্থির, উৎকণ্াযুক্ত 

ও মৃতাভীতিকাতর। নাড়ী সবল, পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ। প্রদাহিক জরের 
প্রথম রক্তাধিক্যের অবস্থার ইহা ওষধ। ৫ক্রল্লীহ্ম স্রম্নও প্রদাহিক 

রোগের প্রথম ও রক্তআবাবস্থার পূর্বের উঁষধ। কিন্তু ইহার রোগীতে 
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আইয়ারণের রক্তহীনতা ও 'দৌর্বল্য প্রত্থতির নিদর্শন প্রান্ত হওয়া যায়। 

জরকালে স্পিহিল্ন, ০ক্কা্মল্লস্প্পন্ণ এনহ ভ্রুভ ম্যাডীল্ল 

ন্বগুস্ানভ্ডা এবং একল্র স্া় উতুক্ুহ্রািল্ল অভ্ভান্ব 

ইহার বিশেষ লক্ষণ ; সাধারণ লক্ষণমধ্যে জরকালে ঘন্ম হয়, কিন্তু বেদনাদির 

উপশম হয় ন! এবং তৃষণ ইহার প্রধান লক্ষণ। ০ক্রল্লান্ম হ্ুসেন্ত্র 

প্রৈশ্মিকবিল্লি প্রদাহে শিখিল কৈশিকধমনী হইতে সহজে শোণিত ক্ষরণ 

হেতু ও এান্ন্দে্্র প্রদাহে প্রবল শোণিতসঞ্চলনের চাপে কঠিন কৈশিক 
ধমনীর বিদারণ বশতঃ শ্লেম্স। শোণিতচিহঘুক্ত হয়। 

তরুণ, প্রাতিস্তায়িক যোজককবিল্লি প্রদাহ বা কঞ্জাংটি- 
ভাইটিস।___রোগের প্রথমাবস্থায় যোজকবিল্লির শিথিলতা, রক্পূর্ণতা, 

লোহিতবর্ণ, জাল! এবং আ্াবাভাব থাকিলে ও চক্ষু চালনায় কষ্টের বুদ্ধি 

হইলে এন অপেক্ষা! হ্রুল্রান্ম স্রুস্ন. উৎকুষ্ঠতর | 

অধিকাংশ সময়ে রক্তহীন ব্যক্তিদিগের কর্নক্লোগ্গেষ বিশেষতঃ 

কর্ণের ল্রত্তাশ্রিক্ক্য ও শ্রদ্কান্ছেঃ ৫ক্ষল্লাম ক্স উপকারী। 

কর্ণের প্রবল কনকনানি হয় । ডাং কোপ্ল্যাণ্ডের মতে আদ্রতাসংশ্রব নিবন্ধন 

কর্ণবেদনার ইহা সর্বোৎকৃষ্ট উধধ। ইহাতে সাল্র্লেল্ ভ্তায় কর্ণনাদ 

থাকে, কিন্ত বধিরতা থাকে না । তবাল্াক্কন্সেল্ স্তায় শর্ষে অসহি- 

ফুত! থাকে । দপ্দ্পানি ও তীক্ষ স্থচিবেধবৎ বেদনা আবেশে আবেশে হয়। 

ডাং ওয়ান্্টলের সংক্ষিপ্ত প্রদশক লক্ষণ £--১। প্রদাহের বিস্তারপ্রবণতা । 

২। আক্রান্ত স্থানের গোমাংসবৎ বর্ণ । ৩। শ্রাবে কষ্টের উপশমাভাব। 

৪ | পুয়ব শ্লেম্মা ও রক্তআবপ্রবণতা। ৫। আবেশে আবেশে 

বেদনার প্রকোপ । 

হেত নিউল্লিমেডিক্কাস 4 যুস্টেচিয়ান নলীর ও 
কর্ণমধ্যের সদ্দিরোগে ইহ। উপকারী । নলী পরিষ্কার করিয়া ইহ! 
বধিরতা, কর্ণনাদ এবং পটহের আকুষ্টতা দূর করে ও পুরাতন কানপাক' 
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আরোগ্য করে। ক্রমবদ্ধিষুণ সপ্রিল্লভ্ডাল্ল ইহ! ওষধ। আমাশয়-বিকার 

সংশ্রবীয় কর্ণের স্পাহমা আরা এক্যভিকমাল্লোগে ইহ! ফলগ্রদ । 

ম্যাণ্ভি কফ্ুস- ন্নায়বিক কর্ণশূলের শীতল বাষুতে বৃদ্ধি এবং তাপে 

হাস হইলে! 

০ক্রভিন হ্রুস-মধ্যকর্ণ পাকার উষধ। 

লানিকাসদ্িভে ক্রক্লাম সরস একনাইটেল্র 
তুল্য হইলেও ইহার আক্রমণ তাদৃশ হঠাৎ এবং প্রবল হয় না এবং তাহার 

নায় ইহাতে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা! জন্মে না। ন্াাকরম্ন ভ ও ক্ক্যান্ছে 
বান্ডেল সায় ইহ! সর্দি প্রবণত। দূর করিয়া থাকে। 

পূর্ববকথিত রূপ জর ও নাড়ীর অবস্থার্দি থাকিলে এবং রোগের প্রাথমিক 

রক্তুসঞ্চয়িক অবস্থাতেই রক্তরেখাকলকঙ্কিত শ্লেম্বাস্রাব হইলে ০স্ল্রাস্ম 

স্ুস্ন ভ্রহ্কীইভিস্ন লা ল্লোম্ব, ভ্রু, লব স্যুগল্রিক্কাত্নি 
হবব্রমভুলভ্রীদ্কাহ এবং ন্বিউতসান্নিজ্া প্রভৃতি শ্বাসযন্্রোগে 

উপকার করে। 

অল্পের ইনিলজঅন্িক্্যালঞ্রদেম্প ও আন্াজ্দ্রে 

শ্রদলহত্লোগে এক্রেল্সাম্ ফুন.এবং কেভিন স্মিভ বিলক্ষণ 
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহাদিগের প্রয়োগ কেবল বহুদশিতার উপর নির্ভর 

করে। শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত আন্্রবেষ্ট ঝিল্লির গ্রদাহেও ইহা উপকারী। 

গ্রীষ্ম কালে শিশুর হঠাৎ শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঘর্মরোধ বশত: শালা - 

হি উদকল্লরীসমক্েঃ এবং ন্শিও কুলেল্লাল্লোগ্সে জলবৎ 

বিষ্ঠা সহ অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু ও শোণিতযুক্ত মলত্যাগে ঞ্ান্ক্নেল্স অস্থির- 

তাদি ও সাক্কেল্র কুন্ধন না! থাকিলে ৫ক্রল্লীন্ম হ্রু-ন প্রযোজ্য । 

তল্প-ঞ প্রদশহিন্ আনন্ক্তুল্পোগে এ্রক্-্াাউলেল্ল্ 
অপেক্ষা অধিক রক্ত থাকিলে ও কুম্থন না থাকিলে ইহ! উপকারী । 
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প্্যাটিনাম্ (50186001705) 1 

সম্বল 1 প্র্যাটিনামের কাধ্যপ্রতিষেধক-_পাল্স্ স্পি, নাই, ডাল। 
প্র্যাটিনাম যাহার কার্ধ্য প্রতিষেধক--লেড্ বা সীমক বিষক্রিয়ার। 

সবপ্রালঞ। ক্্রিআ। 1 প্লাটিনাম প্রধানতঃ আায়ুকেন্দ্রে ক্রিয়া 
প্রকাশ করায় মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানম্থানের অবসাদ, সর্বাঙ্গীণ স্পশজ্ঞানের 

লোপপ্রবণতা, জড়ত্ব এবং পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। উপরি উক্ত ক্রিয়াবশতঃ 

অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় বিকার, গুল্সবাযুলক্ষণ এবং 

বিষাদবাদু জন্মে 

লক্ষণ । 

হন্ন /- ভ্রান্তি; রোগিণী সকল বস্তই অতি ক্ষুদ্র দেখে এবং সকল 

ব্ক্তিকেই কি বুদ্ধিকি শরীর উভয়তঃ তাহার অপেক্ষা নিকুষ্ঠতর মনে 

করে ; মকলকেই নীচ মনে করিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞান্চক দয়ার চক্ষে 

দেখে । রোগিনী মনে করে পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই এবং জীবন 

তারবহ, কিন্ত তথাপি স্মক্ভ্য ন্নিক্কউ নিনেেচম্না ক্লিক! 

ভ্ভতল্ল্ ভভীভ্ড হয  সামান্ত কারণেও অসহিষুতা! থাকে । পরধ্যায়- 

ক্রমিক আনন্দ ও বিমর্ষভাব। 

হস্ত ।--মন্তকে, বিশেষতঃ ললাট প্রদেশে, অনাড়তার অনুভূতিতে 

বোধ যেন থাকিয়া থাকিয়া খল্লীবৎ সংকোচন হইতেছে । ললাটপার্খে, 

গণ্ডে এবং কর্ণপশ্চান্দেশে আততভাব ও অসাড়তার অনুভূতি প্রযুক্ত 

বোধ যেন জ্রুর পাক দ্বারা মস্তক চাপিয়া একত্র করা অথবা 

কশিয়া বাধা হইতেছে। মন্তকশীর্ষে অসাড়তা উৎপাদক বেদনা । 
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অন্ততর ললাটপার্খে শীতলতার অনুভূতি সহ বিড়বিড়ি নিয়চুয়াল পর্যয্ত 
বিস্তৃত। 

ল্বাক্সু।- ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নান! প্রকার আক্ষেপ। চীৎকার সহ ধন্ুষ্ট- 

হ্কারবং আক্ষেপ ও নিষ্পন্দবামুলক্ষণ (০8:৪15755% ) পধ্যায়ক্রমে তয়। 

আক্ষেপ এবং শ্বাসরচ্ছ, প্যায়ক্রমে হইলে শ্বাসরোধের উপক্রম। এটৈক 
পেশীর আনর্তন ও কম্প। সবল ও স্থারী আক্ষেপে জ্ঞানের অভাব ভয় 

না। পক্ষাঘাতিক দর্বণতার বিশ্রামে বুদ্ধি; অসাড়তা, অনমনীয়ত! 

এবং শীতলতা। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও তদ্রপেই হ্রাস ; বেদনা 

সহ আক্রান্ত শরীরাংশের অসাড়তা। রোগী বোধ করে যেন শরীর 

প্রত্যেক দিকেই বুদ্ধি পাইতেছে। 

এুব্রহাভভ /-শুফ ও স্নায়বিক কাসিতে শ্বাসকচ্ছ, এবং হৃৎকম্প জন্মে | 

স্পা অন্দর £অন্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ অবজ্ঞাসূচক 

মানসিক ভাব সহ রাক্ষসের ্ায় দ্রুত আহার করিলে আমাশয়দেশে বাঁয়ু 

জন্মে। উদরে চাঁপিতবৎ এবং ঠেলামারার স্তায় অনুভূতি বন্তিদেশ পর্য্যন্ত 

বিস্তৃত হয়। 

হল ও নাল /-কোন্টবন্ধে উদরে দুর্বলতাবোধ সহ পুনঃ 

পুনঃ মল বেগ নিবন্ধন অল্প খিষ্টার ত্যাগ । দড়কচড়াভাবের, যেন দগ্ধবৎ 

বিষ্ঠা। নরম কাদার হায় বিষ্ঠা মলদ্বারে লাগিয়া যায়। 

জ্রীতুলত্নেক্তিক্ম £-জননেন্দ্রিয়ে ও তাহার কেশধুক্ত স্থানে 

বেদনাযুক্ত স্পর্শাসহিষ্ণণতা এবং অবিশ্রান্ত চাপ হইলে শরীরাভ্যন্তরে শীত- 

ভাঁব ও মুখ ব্যতীত শরীরের অন্ঠান্ত বহির্দেশে শীতলত৷ থাকে । বারম্বার 

খতুত্রাবের অগ্ুভূতি। অতি প্রচুর এবং ক্ৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাঁপ খতুশ্রাব 
অতি শীঘ্রাগত হইলে উদরে অত্যন্ত ঠেলমারা ও আকৃষ্টবং বেদনা । 

দক্ষিণ অগ্াধারপ্রদেশে স্ুচিবেধবৎ বেদনা । অগুলালার ( £11১90)21) ) 

হ্টায় শ্বেতগ্রদর | 
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বিশেষ লক্ষণ।--১। অহঙ্কার ও আত্মগরিম! ; 
রোগিণী অন্য ব্যক্তিকে ঘ্বণার চক্ষে দেখে ; তাহার নিকট 

বস্ত সকল অতি ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয়। 

২। রোগিণীর জননেন্দ্িয় অত্যন্ত স্পর্শাসহিষুঃ 
হইলেও অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা জন্মে ; অগ্ডাধাররোগ প্রযুক্ত 
কামোম্মত্ততা, জরায়ুত্রংশ অথব৷ প্রচুর খতুস্রাব। 

৩। বেদনার যে রূপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি সেইরূপেই 
হাস (ভ্র্যাম) ; কখন কখন বেদনা সহ অসাড়ত! (ক্যাম)। 

চিকিৎসা । 

ামনঙ্সিক্ক লিক্ান্র কাকম্সোম্যশ্ডভা 5 ১লসন্বাজ্খ $ 

_-লীঢাক্তিলান্ম রোগীর মানসিক অবস্থা বড়ই আশ্চর্য্য প্রকৃতি ধারণ 

করে। ইহার অহঙ্কারাদি মানসিক ভাবের বিষয় ইতিপূর্বে বণিত 

হইয়াছে । তাহার অতি বুদ্ধিতে রোগী যখন মন্ত্ষ্মবের প্রতি কাধ্যতঃও 

তদনুরূপ ব্যবহার করে তখন তাহাকে এক রূপ উন্মাদগ্রন্তই বল! যাইতে 

পারে । রোগীর অত্যান্ত মৃত্যুভীতি জন্মে এবং সে মৃত্যু নিকট বলিয়া! মনে 

করে.। ইহাকে লালু ক্বিভ্ড উল্তাদল্লোগ্গ বলা যায়। 

ইহাতে রোগীর নিকট সকলই ভয়াবহ প্রতীয়মান হয় এবং সে কোন 

গুরুতর বিষয়ে চিন্ত। অপ্রীতিকর বলিয়! মনে করে। 

ইহার €9লমাক্মুল্লোগী আত্মশ্লাঘার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, 
তাহার দর্পের সীমা থাকে ন।, সর্ববিষয়েই সে সকলকে নীচ বলিয়া মনে 

করে। রোগিণীর চলাফেরাতেও তাহাই প্রকাশ পায়, যেন মহারাজ্জীর স্তায় 

হাব ভাব প্রকাশ করে। এ বিষয়ে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধ। কখন কখন 
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রোগী হো হা! প্রভৃতি গোলম্লের সহিত অতি উচ্চ ছান্ত করে। 

জননেক্দ্রিয় অত্যন্ত বেদনাধুক্ত থাকিলেও তাহাতে শুড়গুড়ি হওয়ায় 

কামপ্রবৃত্তির অসহনীয় উত্তেজনা! হইলে রোগিনী উন্মত্তবৎ হইয়! অতি 

অশ্লীল ব্যবহার করিতে পারে । তাহার ক্কাক্ান্যীদুল্লোঙ্গ জন্মে । 

হাক্সসাজামাস্েল্ কামোন্মাদের রোগীর উলঙ্গ হইবার প্রবল 

ইচ্ছা হয়, ভশ্যাড্তি্খ রোগীর অহঙ্কার প্রভেদক থাকে । ইহার সহিত 
স্যালাভ্ডিআীন্ম রোগীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ত থাকিলেও 
দ্রান্তিকতার অভাব, তাহাকে অবজ্ঞা! করিতেছে বলিয়া সহজেই মনে 

কর!, সহজেই দোষগ্রহণ ও ভৎঙসন! করা এবং গীতবাস্তে উত্তেজিত 

হওয়া প্রভৃতি তাহাকে প্রভেদ করিয়া থাকে । 

হ্যাডিলাম্মেত্র অপন্মাররোগে স্নায়বিক উত্তেজনা! হইলে 
অন্ননলীর আক্ষেপ এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে। ইল্লেসিআা- 

রোগী সাদাসিদে এবং ছন্যাডিন্বা্ম রোগী অত্যন্ত গর্বিত থাকে । 

ভিন্সি রোগ, সময়ে ন্রিআাঁদক ন্নাক্সুল্র প্রক্কাতি ধারণ করিলে 
রোগী ছঃখিত ও অসন্তুষ্ট থাকে এবং ক্রন্দন করে। স্নায়বিক উত্তেজনার 

অতি বৃদ্ধিতে রোগীর ন্নিভ্রাহ্ঠীন্বত্ডা জন্মে । 
দ্বাহ্ুখুল লা ন্বিউিক্লেল্ভিিজা 1 খলীর সভায় ও সংকু- 

চিতবৎ বেদনায় আক্রান্ত শরীরাংশে অসাড়তা এবং চন্চনি জন্মিলে 

যাতনা উপকারী) রোগীর চক্ষু হইতে প্রচুর জলআ্রাব হয়। 

নাসিকামূলে অথবা শরীরের যে কোন অংশে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন 
আক্রান্ত শরীরস্থান সাড়াসি দ্বার চাপিত হইতেছে । বেদনার রজনীতে 

ও বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং উন্বাঙ্সেল্ল বেদনার গ্তায় ক্রমে ক্রমে 
বৃদ্ধি ও ক্রমে ক্রমেই উপশম হয়। পারদমিশ্রিত ধাতু (£0051800),) 

দ্বারা ক্ষত দন্ত পুরণ করিলে স্মাকু্লিআাশ্েন্ স্বায়ুশল জন্মে 
এবং তাহা রজনীতে বদ্ধিত হয়। গর্ভযুক্ত দত্তের, বিশেষতঃ বুদ্ধদিগের 



৫২৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

হু গর্তযুক্ত দন্তের স্সায়ুশল সময়ে অতি প্রচণ্ড হইলে উউ্্যান্তি- 
তসভ্রিসা তাহার ওষধ। গুল্সবাধুরোগিণীর প্রচুর, ঘন, কাল এবং 

দর্বলকর খতুআ্াব থাকিলে স্নাযুশূলরোগে গীঢাক্রি্যান্য উপযোগী হয়। 

০কষাউন্রদ্ 1 সম্পূর্ণ অন্ত্রপথের জড়ত্ব নিবন্ধন বুথ! মলবেগ ও 

সরলান্ত্রের অত্যন্ত গুষ্কত। জন্মিলে ছন্যাক্তিম্বাঁচম উপকারী । বোধ 

হয় যেন বিষ্ট। সরলান্ধে গঁদের স্টায় লাগিয়া থাকে | দুর্বল উদরে ভারি 

চাপিয়া থাকার শ্টায় বোধ হয়, তাহা! দর কর বায় না। ইহ! দেশা- 

স্তরিত ব্যক্তি ও পথিকদ্দিগের পক্ষে উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়; 

এজন্য অনুমান কর! যাইতে পারে স্বস্থান তাগে বাহাদিগের দৈনন্দিন 

অভ্যস্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটে ইহা তাহাদিগের কোষ্টবন্ধে ফলপ্রদ। 

সীগকবিষ কর্তৃক কোষ্ঠবন্ধ ইহ! আরোগ্য করে। উদরের ছূর্ঘলতা, পুনঃ 

পুনঃ মলবেগ এবং শুষ্ষ ও অত্যল্প মলত্যাগ ইহার লক্ষণ। 

উল্লেসিজ্সা্র সভার ইহাতেও সরলান্ত্রে সুচিবেধবৎ তীক্ষ বেদনা 

থাকে । 

স্ত্রীজননেক্দ্রিয়রোগ-_ আর্তবাধিক্য ; রজোকৃচ্ছ; সঙ্গমে 

বেদনা ; অগ্ডাধারের প্রদাহ, পুরাতন স্ফীতি ও 

কাঠিন্য _ল্যাভ্িনান্মেল্র গর্বিত মানসিক ভাব সর্বস্থলেই এবং 

এস্থলেও বিশেষ প্রভেদক বলিয়া স্মরণ থাকিলে অনায়াসেই 

ইহার স্ত্রীরোগ নির্ণয় করা যায়। ইহার আর্তবাধিক্যে প্রচুর, কষ্ণবর্ণ 

এবং চাপ চাঁপ খতুম্রাব অতি শীঘ্বাগত হয় ও জননেক্দিয়ে স্পর্শাসহিষণ 

বেদনা জন্মে । জননেন্দ্রিয়ের বহিরাভ্যন্তরে অবিশ্রাস্ত উত্তেজনা হওয়ায় 

অনেক সময়ে কামোন্সত্ততা উপস্থিত হইলেও স্নিশ্সিম্স1” 

০লিল১ ভ্রিক্সভেকাক্ি এবং এঞ্রশ্িলেল্ল স্তায় পুরুষসংসগ 

বেদনাধুক্ত হয়। খতুম্রীবকালে জরাধুগ্রদেশে ঠেলমারা উপস্থিত থাকে । 



প্রাটিনাম্। ৫২৫ 

ক্যানমম্িলাল্ল খতুত্রাবও , ইহারই ন্তায় প্রক্ৃতিবিশিষ্ট ; কিন্তু 
মানগিক লক্ষণে উভয়কে প্রভেদ করিয়া দেয়। ছ্যার্টিল্াাহেে 

জরাধুর দড়কচড়াভাব ও জরারু ভ্র৫ম্পল্োগা জন্মে এবং কুচকি ও পুষন্ে 

অবিশ্রান্ত চাপ এবং স্ত্রীঅর্গে স্পর্শাসহিষুণ বেদনা । ন্নিম্পিহ্লা ও 

লিযাটিল্বা্সেল ললভেলাক্কচ্ছে,্ বেদনা বস্তি বেড়িয়া হয়, 
০ললাড্ডন্যাক্্র তাহ! বস্তি ভেদ করিয়া বায় । আ্ীমঙ্গ শুধষ ও 

বেদনাধুক্ত থাকে । জত্হাপ্রাক্ে্র জ্দ্শীত্ে জালাঘুক্ত বেদনা ও 

নি্নাঙ্গে অসাড়তা জন্মিলে ীা্তিল্বানম উপকারী) ইহ] অগ্ডাধারের 

গ্টুলাভিন্ন দুডকুছস্ডাত্ভাতুবব্পত্ও অন্ততম উষধ। 

লিযাভিলাতমল শ্পিক্রগ্শুলতলোগে উ্লা্লেন্উ,লাল্তর 
হায় মস্তক সংকুচিত বোধ হয়; কিন্তু অধিকন্ত ইহাতে মস্তক নিম্পে- 

ধিতবৎ বোধ হয় এবং খলীবৎ বেদনা এবং অসাড়ত থাকে । বেদনার 

ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং ক্রমে ক্রমেই হাস হয়। 

হ্যাভিম্লামেল্ ক্রিসান্ল ভব দিক এন্বীস্ বা ভল- 
দলালন্িদাক্রপ্লোতলে প্রতিদিন সন্ধাকালে মলদ্বারে কীট বিচরণবৎ 
অনুভূতি এবং চুলফনা জন্মে। 



লেক্চার ১০৭ 07507 ০৮].) 

জিস্কাম্ মেটালিকাম (71170017711 615111080177-)1 

শন -জিঙ্কামের কার্য প্রতিষেধক--ক্যাম্ষর, হিপার সা, 

ইঞ্সে। জিঙ্কাম্ যাহার কাধ্যপ্রতিষেধক-_ব্যারা কা, ক্যাম, 

নাক্স্ ভ। 

সাব্রান্রণভ্িল্জা ।-জিঙ্কাম দ্বার] মস্তিষ্ষমেরুমজ্জেয় ম্নাযুমণগ্ডলে 

অতি গভীর ক্রিয়। হইলে মন্তি্, মেডুলাঅবলঙ্গেটা এবং মেরুমজ্জায় 

উত্তেজনার অবস্থ! উৎপন্ন হয়। ইহার ফলস্বরূপ প্রলাপ, নানা প্রকার 

আক্ষেপিক লক্ষণ, ্নায়ুশূল এবং অত্যন্ত চৈতন্তাধিক্য জন্মিলে প্রতি- 
ক্রিয়ায় মস্তিফের অবসন্নতা এবং অন্যান্য স্াযুকেন্দ্রেরে বলক্ষয় 

[ পক্ষাঘাত ] হয়। এই শেষোক্ত ক্রিয়া থাকাতেই জিঙ্কাম হোমিও 

প্যাথি চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়। থাকে । ইহার ক্রিয়া রক্তহীনত। 

(লোহিত রক্ত কণিকার হাস ) জন্মে । 

্নম্ষঞ 1 ন্মরণশক্কির দর্বলতা । উৎকণ্ঠা । মানসিক ক্রিয়ার 
কাঠিন্ত ; চিন্তার অভাব ঘটে এবং ্মন্ন অন্ন চু আন্বস্ভাজ 
হককে । অধিকাংশ সময়ে সন্ধাকালে খিটখিটে ভাব, বিষনতা ও রুষ্ট- 

ভাব জন্মে । শিশুকে যাহ! বল যাঁয় সে পুনর্বার বলে। অর্ধশিরঃশুল হইলে 

মন্তকের ছিন্ন ও হুলবিদ্ধবং বেদনা মধ্যাহ্ন আহারের পর বর্ধিত হয়। 

মন্তকশার্ষের অথবা ললাটদেশের বেদন! চক্ষুপর্যাস্ত বিস্তৃত। মৃদু অথবা 

তীক্ষ, সবিরাম কিন্তু অদম্য শিরঃশুল । মন্তকশীর্ষে চাপের মধ্যাহ্ৃভোজ- 

নীন্তে বুদ্ধি হয় এবং রোগী বিষাদোন্মত্তভাব ধারণ করে। শুক্ক- 
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পশ্চাতে এও ও জরড্ডত্দ্ব। সর্বপ্রকার শিরঃশ্ূলই অল্প 
ওয়াইন মদ্য পানেই বদ্ধিত হয়। 

তু্বাঙ্ু।-মন্তিফীয় ও স্নায়বিক বলক্ষয়; জ্গীন্রন্নীম্পক্তিল্তর 
অস্ম্পূর্শভ্ড1; রোগী এতাদৃশ দুর্বল থাকে যে হাম, বসস্তাদি 

উদ্তেদ পুষ্ট হয় না, খতুত্রাবের রোধ ঘটে, মূত্র আসে না এবং কিছু 

বুঝিতে অথব! স্মরণ রাখিতে পারে না। স্নায়বিক অস্থিরতা বশতঃ 

সতের বা ন্িক্ষাচ্জেল্র লাঞওভায (71022077859) ; তল্রাগী 

শসবিল্লব্ড ভ্ডান্াল্র চালনা কল্রিভে ভাঞ্য হক্স £আক্ষেপ- 
কালে মুখমগ্ল পার হয়, মন্তকপশ্চাদ্দেখ ভিন্ন অন্ত কোন শরীরাংশ 
তপ্ত হয় না, শারীরিক তাপেরও বুদ্ধি হয় না, চক্ষুর ঘূর্ণন এবং দস্তকিড়ি- 

মিড়ি থাকে । হস্তদ্ব় এবং মন্তকের অথবা এক হস্ত ও মস্তকের গতি- 

শীলত ৷ সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডের জালা ; পৃষ্ঠে বেদনা । অত্যন্ত দুর্বলতা । 
রোগী পৃষ্ঠ স্পর্শ করা সহা করিতে পারে না । একৈক পেশীর আনর্তন 
ও ঝাকি । অঙ্গনিচয়ের ছর্বলতা ও কম্প; খতুকালে এবং লিখিতে 

হস্তের কম্প। 

ম্নিজ্ঞ। শিশু নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে; তাহার 

সমুদয় শরীরের ঝাঁকি হয় ; ভীত অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে চমকিয়! উঠে) 

হত্ভকক এ সার্সে ও শার্ট গড়াতে াক্কষে এবং মুখ 

পর্যায়ক্রমে পার ও লাল হয়। 

চল ।-_যোজকবিল্লির (007101706৮8) প্রদাহ এবং রক্তিম! 

চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর থাকে, চক্ষুতে বালুক] পড়ার ন্টায় বেদন। 

ও তাহার জলআীব সন্ধ্যায় এবং রজনীতে বৃদ্ধি পায়; খতুআবসময়েও এ 

রূপ হয়। 

শ্রীসমলু্র ।-_গুফ এবং আক্ষেপিক কাসিতে শোণিতযুক্ত গয়ারের 



৫২৮ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

নিষ্ঠীবন সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে বন্ধিত হয় এবং খনুআবের পূর্বে এবং সময়ে 
কাসির আক্রমণ দেখা! যায়। সন্ধ্যাকালে আহারাস্তে উদরে বারু জন্মিলে 

শ্বাসকৃচ্চু, হওয়ায় গয়ার উঠা বন্ধ হইলে তাহার বুদ্ধি এবং গয়ার উঠিতে 
আরম্ত হইলে হাস হয়। 

স্ল্লিশাকিন্ন্জ্র ।জীবনীশক্তির দুর্বলতা বশতঃ দন্তোদ্ভেদ 
ন! হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা ও পেশী আনর্তন প্রভৃতি আক্ষেপলক্ষণ 

দেখা দেয়। কাকের ক্ষুধার ন্যায় অতি ক্ষুধায় পেটুকের স্তাপ্প আহার 

করে তথাপি যেন শীপ্ শীঘ্র আহার কর! হয় না। বায়ু জগ্ত উদরশুণ, 

বিশেষতঃ সন্ধাকালে অধিক হয়, উদর ডাকে ও গড় গড় করে এবং 

পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বাযু নিঃসরণ ত্য । অনৈচ্ছিক উদরাময় ও অচৈতন্য। 

উদ্রাময়। 

সুজ । ভ্রমণ করিতে, কাদিতে এবং হাচিতে অনৈচ্ছিক 
নত্রত্যাগ। রোগী কেবল বসিয়া পশ্চদ্দিকে বক্র হইলে মুত্রত্যাগ 
করিতে পারে । 

গুহ ভক্ন্নেত্দ্রিঅ 1-মহজে কামোত্তেজনা ঘটে ) স্ত্ীসঙ্গমকালে 

অতি শীঘ্র শুক্রর্ষরণ হয় অথবা অতি কষ্টে হয় অথৰ! প্রায় হয় না। 

কোন কারণ ব্যতীতই অতি প্রচুর শুক্রঅাব হয় এবং জননেন্ত্রিয়ের উত্তে- 

জনা! বশতঃ অণ্ডকোষ আকৃষ্ট থাকে । 

সু্রীভ্ল্মনেন্ত্রিক্ম 1-_রজোরোধ অথবা রজোকচ্ছু, | খতুজআাব 
আরস্ত হওয়া মাত্রই রোগিণী সর্ধপ্রকারে সুস্থ বোধ করে) কিন্তু খতু- 

আ্াব বন্ধ হইলে সকল অনুস্থতাই পুনরাবর্তন করে। খাতুত্রাবকালে 
ভ্রমণ করিলে বৃহৎ শোপিতচাপ নির্গত হয়। খতুআাব হইলে অগ্ডাধারের 

বেদনা উপশম পায়। 

ন্নিক্াচ্ছ £-পদ ঘর্মসিক্ত এবং পদাস্থুলী হাজাবিশিষ্ট থাকে 

পদের হুর্নন্ধ ঘর্ম্মের রোধ হুইলে ্নায়বিক উত্তেজন! জন্মে । 
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প্রদর্শক লক্ষণ ।- পদের অথবা! নিন্নাঙ্গের অবিশ্রান্ত 
এবং প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের অনুভূতি এবং রোগীর অবিরত 
পদচালন। | 

চিকিৎসা । 
ম্পিল্রগ্স্থুল 4__পুর্ববরণিত নানাপ্রকার শিরঃশূলে ভিকহুঙ্গান্ম ছারা 

উপকার হয়। কিন্ত ইহার শিরঃশুল অতীব বিরল। সাম্য শুক 
ইউইম্নস্চ্সীন্নে জাহাক্ ব্রন ইহার প্রদর্শক | 

সভ্িষ্ক-্লোপ- পুল্লাভন্ন ল্রক্তুহীন্ভ্া; সভ্িডিষ্ষেল 
০কাস্মলিভ্ডা।- মস্তিষ্কের পুরাতন রক্তহীনতা, বিশেষতঃ তাহা অপরি- 
মিত ব্রোমাইড অন পটাপিয়াম সেবন জন্ত হইলে ভিল্ান্ম তষ্মউি 
ফলপ্রদ ওবধ। আব্রত্তুভ্বল্ল ও শ্পিশুকলেক্রাকালীল্ 
মন্তিফ বিকারেও ইহা উপকার করিয়া থাকে । মস্তিক্ককোমলতা নিবন্ধন 
স্পল্াদ্বাভিন্ অনস্হাতে জিঙ্াহম কাধ্যকারী। 

ললাস্উন্ড্্-_বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের উপাদানগতবিকারে উপকারী । 
মন্তক চালনা! করিলে' মস্তিষ্কে জলপতনবৎ অনুভূতি । মস্তিষফরোগ বশতঃ 
পক্ষাঘাতিক কণ্টেও ইহ! ফলপ্রদ । 

১শ্ভিত্কাদক না হ্াহজ্ত্কেস্রাজ্পাচ্।--অধিকাংশ 
সময়কে শিশুকলেরারোগাস্তিক মস্তিফ্কোদকরোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ উপস্থিত 
হইলে ভিকহণ্ম প্রযুক্ত হয় ৫--শিশুর শিরোলুঠন এবং যেন ভীতি 
বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ ; মস্তকপশ্চাদ্দেশ তপ্ত ও ললাটের শীতলত! ১ দস্তকিড়ি- 
মিড়ি ; চক্ষু আলোকে অসহিষু ও স্থির দৃষ্টিবিশিষ্ট এবং পলক হীন; নাসিকার 
শক্ত) নিত্রাকালে পেশীর ঝাঁকি এবং স্পতেকলল জএওকন গ্রাভিি ৪ 
বিবন্ধিত মন্তকে অত্যন্ত বাহ্াাভিমুখীন চাপের অনুভূতি ১ শিশু দুর্বল এবং 
শীতল, মস্তক আবন্তিত করিয়। বালিসের মধ্যে প্রবেশ করায় এবং মধ্যে 

৩৪ 
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মধ্যে চীংকার করে । ইহা ক্ষ্যান্নক্কে স্রু-ন সহ তুলনীয়। ত্বগুভেদের 

অন্তঃ প্রবেশ প্রযুক্ত রোগ। 

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা মেরুমজ্জেয় উত্তেজনা |__- 
ভিকক্ান্সেল্র মেরুদণ্ডের উত্তেজন। প্রস্ুত লক্ষণের বিষয় আমরা ইতি- 
পূর্বে বিবৃত করিয়াছি । তাহাতে বিশেষতঃ পৃষ্ঠের সর্বনিয়্ কশেরুকা কন- 

কন করিয়! বেদনা করে এবং ভূমণাপেক্ষা উপবেশনেই রোগের বৃদ্ধি হয়। 
মেরুদণ্ড বাহিয়। আল! ও অঙ্গের কম্প থাকে । প্রতিক্ষিপ্ত কারণে মেরু- 

মজ্জার উত্তেজনা হইলে ভিন্ন ভ্যালেল্লিমান্ে্ তাহার 

ওষধ। 

মস্নিশ্পিম্া--ইহাতেও সর্বনিম্ন পৃষ্ঠকশেরুকাতে বেদন! হয়, কিন্ত 
উপচয় কারণ বিভিন্ন থাকে । 

হ্রুসক্কল্লাস্্- মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনাধুক্ত ; তাহার দুর্বলতা) 

অঙ্গাদি দূর্বল ; রোগী হাটিতে ঠোকর লাগিয়া পড়ে । 

াউইন্লি সাল্হ্ক- মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠাংশে স্পর্শাসহিষু। বেদনা । 

গ্রীবার সর্বনিম্ন এবং পৃঠের প্রথম কশেরুকায় চাপ দিলে বেদন!। 

ভ্ডাগ্লল্লোগ বা কুত্রিযা -তগুদ্তেদ বসিয়া যাইয়া অথবা 

ভীতি নিবন্ধন তাণ্ডতবরোগে যদি সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং সাকেক্ত্র 

অন্িবি্রান্ত চ্ঞ্ওন গতি থাকে তাহাতে ভিকহক্তাঙ্ম ত্বউি 

উপকারী । ইহার পদচাঞ্চল্য নিদ্রাবস্থাতে ও থাকিতে পারে, রোগ শরীরের 

দক্ষিণ পার্খ ই অধিকতর আক্রমণ করে এবং রোগীর মানসিক অবসাদ ও 

উত্তেজনাপ্রবপত1 ওজ্ীইন্নসঙ্ স্পান্নে ল্বন্রিভি হস্স ॥ রোগ 
পুরাতন হইলে ইহা অধিকতর কার্য্যকারী | ভিক্কীন্ম ভ্যালেনভিজা- 

ডিও ইহার ওষধ। মানদিক ভাববিকার প্রযুক্ত রোগে শুশ্পিয্সা্ম 
ফলপ্রদ ; তাহাতে শরীরের কম্প ও আকুষ্ণক পেশীর ঝাঁকি হওয়ায় বাহু 
বহির্দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে শরীর সহ সমকোণ নিন্মাণ করে। 
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স্নায়ুমগ্ুলের ক্রিয়াদৌ্ব্বিল্য বা নিউরিস্থিনিয়। ।-_ 
অতিশয় দুর্বলকর রোগ বশতঃ অবসন্ন জীবনীশক্তি প্রতিক্রিয়াহীন হওয়ায় 

স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপনে অশক্ত হইলে ভিকু্পীহ্ম উপকার করে। সর্ধনিক় 

পৃষ্ঠ কশেরুকাদেশে পৃষ্টবেদন। দ্বারা স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রকটিত হয় এবং 
এতে ভভ্যক্ভ ৮এ্ওভন গা ইহার প্রদর্শক থাকে । মেরুদণ্ডে 

জালা, জঙ্ঘাপশ্চাতে কীটবিচরণের অনুভূতি এবং অঙ্গাদির দৌর্বল্য ইহার 
অন্তান্ত লক্ষণ। মেরুদওডলক্ষণ ও দৌর্বল্যের প্রাধান্য থাকিলে ভিকঙ্ক্াঙ্ম 

»পাইই্ররেন্জাহ্ম অধিকতর উপযোগী । বিষয়ী ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক- 

দর্বলতায় (13181) 9) রোগীর রোগজীর্ণ আকুতি, পাত্ুরতা এবং 

নিদ্রাহীনতা, মানপিক অবসাদ ও দুশ্চিন্তাগ্রন্তভাব থাকিলে ভি্াস্ম 

স্ু-নহ্কাউইত্ভ তাহার ওধধ। 

্পল্ষাদলাতি লা শহাল্লীনিলিন্িনিস্ পদের ঘর্দরোধ বশতঃ 

মৃন্তিষ্ককোমলত1 নিবন্ধন পক্ষাথাতরোগে শিরোঘূর্ণন ও আক্রান্ত অঙ্গের কম্প, 

অসাড়ত এবং বিড়বিড়ি জন্মিলে ভিকহ্্লান্ঘ প্রযোজা হইয়া থাকে । 

ঘর্ষণে রোগ লক্ষণের উপশম এবং ওয়াইনমগ্ভ পানে তাহার অত্যন্ত বুদ্ধি 

হয়। রোগ সহ স্পষ্ট ল্প্ুপ্টুস্তন্ন খীন্কিতে পারে। 

ইহার রোগে স্নায়বিক দুব্বলতা, মস্তিফকোমলতা এবং কম্প থাকায় 

ইহা স্রুত্লেল্্র তুল্য হইলেও তাহার রোগ ওয়াইনমগ্ে বৃদ্ধি পায় না। 
ীল্ম্রীহ্ম সহও ইহাকে তুলনা কর] যাইতে পারে। হীল্বা্ে 
রুণ্র অঙ্গ শুকগত। প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্তান্ঠ লক্ষণ ভিকক্্পীমেল্স সমান 

দেখা যায়। লীল্দ্রান্ছে ক্ষয়প্রাপ্ত অঙের বেদনা ও উদরশূল পর্ধ্যায়ক্রমে 
হইতে থাকে । 

হানি আ। কুক ।-ভি্ান্সেল্র আক্ষেপিক কাসিতে বোধ 

হয় যেন বক্ষ থও খণ্ড হইয়া! জড়সড় হইতেছে । গার রক্তময় থাকিতে 
পারে। এরূপ কাসি প্রারশঃই খতুল্রাবের পুর্বে ব সময়ে দেখিতে 
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পাওয়। যায়। মিষ্ট বস্ত আহারে কাসির বৃদ্ধি হয়। শিশুদিগের ভিকুর্ী্ম 
কাসির প্রত্যেক আক্রমণে তাহারা ভ্ষ্বন্েতিক্রন্ে হম শ্রদ্লন্ 

কুলে £ 

চক্ষুরোগ-_ দৃষ্টিমালিন্য বা এন্থি য়পাইয়া ; কণিয়ার 
অস্বচ্ছত৷ ; টেরাঁজয়াম্ বা মাংসবৃদ্ধি; অঙ্গপক্ষরোগ ব! 

গ্র্যানুলার অফ্থ্যাল্মিয়া প্রভৃতি |-_ তীক্ষ শিরঃশূল, চক্ষুতারকার , 
সংকোচন এবং প্রত্যেক চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর তীক্ষতা বিশিষ্ট 

বেদনায় এবং এলি সসাইল্সাল্ল্লোগসে ভি্্প 2৯টি উপকারী । 

চক্ষুর পুনঃ পুনঃ প্রদাহ হওয়ায় স্রশিল্াল্র জ্ন্বচ্ছত্ভ। জন্সিলে 
জিলা আল্ক্ক অধিকতর উপযোগী ওউষধ। চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে 

জালাযুক্ত চনচনি ও ছুলবেধবৎ বেদন! থাকিলে ভিন ০স্মটে টেরিজিয়াম 
আরোগ্য করিতে পারে । চক্ষু'পত্রের চ্কীন্নাহুত্ত গ্রদাহে জ্হ্্ান্ম 
2ম অপেক্ষা তাহার ীন্লুক্রেউইই উৎকৃষ্টতর ওষধ । 

সুশস্বএওলন্াস্ুস্ুল না শ্রস্্পযাল্ভিল্লা 4 ইহার 

অতি তীক্ষ বেদনাকালে চক্ষুপত্রের নীলাভ! জন্মিলে *ভিকু্তাষ্ম উপকার 

করিয়া থাকে | 

স্পল্লিশাকঅন্্রলোগ-ুদকক্রম্পুল; শ্পিশুককলেলল্রা ? 
_ভিক্্ান্সেল্র উদররোগ অনেকাংশে লীল্বাম্েল্র তুল্য। 

উভয়েই নাভিদেশে কামড়ানি ও অদম্য কোষ্ঠবন্ধ উৎপন্ন করে। গুনীল্দ্রা- 

ক্র উদর-শুলের প্রচণ্ড বেদনা চতুষ্পার্থ্বে বিকীরিত, এবং উদরপ্রাচীর 

অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হয়) ভিলা ভন ০বদল্না। 
ও আক্রু্উভ্ডা শডাল্রেলস ভভ্ডস্স সান্ট্রে খানকে £ অনেক 
রোগীর মূত্রে রক্ত দেখা যায়; কখন বা মূত্র ঘোলাটে, পচা ও 

'মৃত্বর্ণ হয় এবং তাহাতে ঈষৎ পীত তলানি পড়ে। মুত্রস্থলী পূর্ণ 
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থাকিলেও রোগী দাড়াইয়। পায়ে চাপ ন৷ দিলে মৃত্রত্যাগ করিতে পারে না। 

পূর্ববর্ণিত মন্তি্ষলক্ষণ থাকিলে শ্পিশুকলেক্রাক্র পরিণাম 

মস্তিফোদকরোগে ইহ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শ্পিশ্ুড ভ্াড়্াভ্ডাড্ডি 

তল শ্পীন্ন ক্লে 

শুওভ্রুেহ ভরা স্পাল্গ্াউল্লিম্স! ।_বহুকালব্যাপী অপরি- 

মিত ও অযথা কামসেবা নিবন্ধন শুক্রমেহ ও বিষাদোন্ত্ততায় ভি্ী্স 

উপকারী । রোগীর পাওুবর্ণ মুখ বসিয়া যায়, চক্ষু বেড়িয়া৷ নীলবর্ণ 

রেখা পড়ে এবং জ্ননেন্দিয় প্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা থাকায় অণ্ডকোষ 

উদ্ধে আকুষ্ট হয়। কু-্যাইজ্সীত্মে স্থানিক উত্তেজনা থাকে না, 

জল্লরাহরোগী অধিকতর বিমর্ষ থাকে । 

জ্ীভৃুলনেত্দ্রিজল্লোগ-খ্খকুবিকাল্ 9 জ্ললাক্ 

গ্রানাক্ষভ 5 অতীপ্রাল্রশ্ঠুল ।- জরায়ুর গ্রীবাক্ষত সহ খতু- 

শ্াবের বিশৃঙ্খলা ও বাম অণ্ডাধারের বেদনায় ভিকহ্ীন্ম উপকারী । 

হভূত্লীনেল্স আঁল্রন্ডে সন্কল লক্ষশেন্সই উশম্প 

হ্রল্ম । অগ্ডাধার ও জরায়ুর উত্তেজনা, বহু দিন ব্যাগী দুশ্চিন্তা, শিশুপালন 

জন্ত বিশ্রামাভাব বশতঃ স্নায়বিক দৌর্ল্য এবং অস্থিরতা প্রশমনে 

ভিহক্কাম্ ভ্যালেল্িক্সান্মেটি অতি উৎকৃষ্ট ওষধ বণিয়! গণ্য । 

বেদনাহীন জরায়ুর গুরুত্ব জন্মে। অগ্ডাধার স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাধুক্ত 

থাকে । সম্ভবতঃ জরায়ু ও অগ্ডাধার উভয়েরই স্থলন হয় এবং উদরাময় 

জন্মে। মন্তিফবের ক্লান্তি ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা এবং অঙ্গচাঞ্চল্য গ্রস্থৃতি 

দেখ যায় । ইহার ২৮ এবং ৩৮ ক্রম ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 



লেকচার ১০৮ (1,0শাতছ, 0৮.) 

ক্রিয়জোট (715095016012.) 

সন্রক্ক 1 ক্রিয়জোটের কাধ্যপ্রতিষেধক-_-একন, আস, সিংক, 

ইপিকা, নাকৃস্ ভ। 

সাপ্রাল্র্ন ভ্িল্সা £__লসীকামগ্ডলে ক্রিয়জোটের ক্রিয়া হইলেও 

পরিপাকযন্্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শ্শৈচ্মিকবিল্লি এবং ত্বকে ক্রিয়ার প্রাধান্য 

প্রকাশ পায়। শ্রেম্মিকবিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ আক্রান্ত 

শরীরাংশের প্রাতিশ্তায়িক অবস্থা ঘটিলে তাহার বিশ্লেষণ প্রবণতা ও ধ্বংসের 

পরিণাম স্বরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয় । ইহাতে যে শউঞা ও স্ক্রতনকক্র 

শ্ান্ব জন্মে তাহাই ইহার বিশেষতা! বলিয়া গণা। ইহার রোগী ধাতুগত 
রক্তস্রাব প্রবণতাবিশিষ্ট ; মৃতু রক্তশ্রাব হয়। 

কলম্ক্ক-। 4 বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং দীর্ঘাকার,, ও শীর্ণকায় ব্যক্তি- 
দিগের পক্ষে ক্রিয়জোট উপযোগী গওঁষধধ। রোগীর সাধারণ 

দুর্বলতা থাকে । প্রাতঃকালে অভ্যস্ত সময়ের পূর্বে গাত্রোখান 

করিলে মুচ্ছার ভাব হয়। অসাড়ত1 ; স্পর্শজ্ঞানের অভাব। দ্রুত 
শরীরক্ষয় | 

চল 4 চক্ষুতে জালা এবং তাপ) প্রাতঃকালে চক্ষু হইতে 

তগ্তজল শ্রাব। 

সল্লিসাকি অনুর । দন্তে আকৃষ্টব বেদন|। আহারের তিন 

ব! চারি ঘণ্টা পরে অজীর্ণাবস্থায় সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্তর বমন বশতঃ দৃষ্টিমালিন্ । 

গরাবস্থায় যেরূপ হয় তদ্রপ বিবমিষ।। তাহাতে মুখ জ্বাল করে, 

থু খু উঠে এবং সম্পূর্ণ শরীরের শীতকম্প হয়, কিন্তু তাপ ও তৃষা হয় না। 
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সুমন্ত £--রোগীর মুত্রবেগে নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্ত মূত্র ধারণ 
করিতে না পারায় শয্যায় মূত্রত্যাগ হয়; অথব! মূত্রত্যাগ করিতেছে বলিয়া 

স্বপ্ন দেখে। 

স্্রীভ্ক্মন্লেত্ক্রিয্স £__ধতুত্রাব অতি শীস্্রাগত, অতি প্রচুর এবং 
অতি দীর্ঘস্থায়ী। অতীব দুর্ব্বলক র, বিশেষতঃ জজ্ঘার দুর্বলকর, পীতবর্ণের 

এবং শ্বেতপ্রদর থাকায় বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে এবং তাহার উগ্রতা 

নিবন্ধন বাহ্ স্ত্রীঙ্গ চুলকায় ও কামড়াইয়া! উঠে। শুভ্র শ্বেতপ্রদরে 
কাচা শস্তের ভ্রাণ থাকে । বাহ স্ত্রীঅঙ্গের উভয়াদ্ধ মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি ) 

বাস স্ত্রীঅঙ্গ ও উরুর মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি সহ জ্বালা ও কামড়ানি 

বেদনা । যোনিকপাটের এবং যোনির প্রচণ্ড চুলকনায় রোগিণী শরীরাংশ 

ঘর্ষণ করিতে বাধ্য হয়, বাহা স্ত্রীঅঙ্গ স্ফীত এবং উষ্ণ, কঠিন ওটাটানিযুক্ত। 
বাহ স্ত্রী-অঙ্গ ও যোনিকপাটের মধ্যবর্তী স্থানে, টাটানি ও জালাবুক্ত 
চনচনি। 

স্ব 4--চুলকন! হইলে সন্ধ্যাগমে তাহা অতি প্রচণ্ডভাব ধারণ 
করে। সম্পূর্ণ গাত্রোপরি পুয়পুর্ণ উদ্ভেদ। 

 ছিন্কিুসা / দত্ত দগমজিক্কান্ত্র উপশম করিতে 

ভিল্সভেলউি অতি উৎকৃষ্ট ওষধ। অতিশয় বেদনাদায়ক এবং কষ্টকর 
দস্তোদগম দন্তমাড়ি ম্পঞ্জের স্তায় ও বেদনাধুক্ত ;) শিশুর দস্তোডেদ 

অত্যন্ত কষ্টকর হয় এবং শিশু সম্পূর্ণ রজনী ছটফট ও এ পাশ 

ও পাশ করে; দন্ত কাটিয়! বাহির হইলে তছুপরি ধ্বংস চিহ্ন দৃষ্ট 
হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে অথবা শিশু অজীর্ণ মলত্যাগ করে॥ 

ভিকক্াহরোগী দস্তোদ্গমকালে নিদ্রানু থাকে ও তাহার মুখ 
পার দেখায়; মস্তিফলক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্তান্ত যন্ত্রের উত্তেজনা! 

বশতঃ বা সহান্ৃভূতি প্রতিক্ষিপ্ত প্রযুক্ত বমনে ভরিতে 
উপকার করে। 



৫৩৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

আহারান্তে অনেক সময় পরে হজীর্ণ ভুক্ত বস্তর ন্বহ্মন্ম হয়। 
নন্ষযাক্ষান্সি, কুকউল্লোগ লা ক্যান্থলাল্ল এব 
ন্কিডন্নিল্লোগ ও এুল্মন্নাক্সুক্্র বমনে ইহা ফলপ্রদ। কিল 

০ভ্কীলেল্ল স্পয্যাম্মুভ্রআান্লে রোগী প্রস্রাব করিতেছে বলিয়! 

ত্বপী দেখে এবং শধ্যায় মূত্রম্াব করে। 
শ্রীভ্কুন্নেত্ক্রিমললোগগ_ ল্রজ্লেলাজ্ছলত্ 5 ৫ম 

ওদকলল্ ভলম্নন্মেত্ক্রিসেল্স ক্ান্চুহ্যত্ভি 2 ভক্মস্নেতিজ- 
ক্স সত শু ্যযাম্স্াল্রল্ষত্ড (1 ভ্রিজভেলেউরোগীর 

সাধারণতঃ প্রচুর খতুআাব হয় এবং তজ্জগ্ত মস্তকে গুনগুন ও উচ্চ শব্দ 

হইতে থাকে, আবের পূর্বের উদরের স্ফীতি জন্মে। শোণিতস্রাব সবিরাম 
হইতে থাকে এবং তাহার সহিত পৃষ্ঠের অধোভাগে আকৃষ্টভাব থাকিতে 

পারে। হহার শ্রাব শীঘ্রাগত ও প্রচুর, লিম্পিআসালর তাহা। বিলম্বাগত ও 

অত্যল্ল। খতুত্রাবের পরে ঘোর কট এবং ছুগন্ধ শ্বেত প্রদর দেখ! দেয়। 

ভ্রিল্সক্োট্ি শ্বেতপ্রদরের বিশেষত এই যে, তাহার অতান্ত 
ছুগন্ধ এবং উগ্রগুণ আ্রাব সংস্পর্শে স্ত্রীঅঙ্গ প্রদেশে হাজা ক্ষত 

জন্মেঃ ইহার পূর্বকথিত পীতবর্ণ আব পূর্বোক্ত রূপ চুলকন! 

প্রভৃতি উৎপন্ন করে এবং তাহাতে আক্রান্ত শরীরাংশ স্ফীত, ত্র, কঠিন 
ও টাটানিযুক্ত হয় এবং রোগী ছুব্বল হইয়। যায়। এ প্রকার রোগা- 

রোগ্যে ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। আব অনেক দিন থাকিলে 

তাহাতে কাচ। শস্তের গন্ধ হয়। শ্রাবের উগ্রতা থাকায় ভ্রিল্মাভেলক্ি 
নিম্সিজা ও জি্ডল্্রেন্ত সন হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্ছরিয়ের 

স্থানচ্যুতির, বিশেষতঃ অকল্লরাক্মুভ্রহস্পেল্পগ ইহা উৎকৃষ্ট ওষধ 

বলিয়া! গণ্য । পৃষ্ঠে আকৃষ্টুতা থাকে এবং ইহার নিম্নাভিমুখীন আকৃষ্টতার 

শরীর চালনায় উপশম হওয়ায় ইহা জ্নিম্পিল্সা এবং ম্বা্স্জ্ 

হুইতে প্রভেদিত হয়। জননেত্দ্রিয়ের ক্ষত রোগে হ্র্গন্ধ ও ক্ষতকর শ্রাব 
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হইলে এবং জননেন্দ্রিয়ে তাপ, 'জ্বালাধুক্ত বেদনা ও টাটানি জন্মিলে 

ক্রিয়জোট তাহার ওষধ। 

ভিল্সভেকোতভেল্ অ্রক্ল্ল্রেধগে সন্ধির প্রসারণপার্থে (চষ- 
(10501 5106 ) সুস€০ড্িকা। জন্মে । 

নিলিলিনিিজাম্_ ত্বকের ভাজে ও গুল্ফ সন্ধিদেশে চুলকন!। 
কাউরোদ্ডেদধুক্ত স্থানের কেশস্খলন। 

লক্লান্স্_ডাং মাকক্ল্যাচ ইহাকে বিচর্চিক! বা সরায়াসিদরোগের 

নিরাময়িক ওষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। 

০স্পউরন্িস্াম্- ইহা অমিশ্র পামা বাঁ একজিমার ওষধ। 
স্থল বিশ্বিকা জন্মে। পুয় ঝরে। ত্বক ও হস্তাুলির মন্তক ফাটে। 

ত্বক কর্কশ ও শুষ্ক থাকে, করতল পা্মেণ্টের স্তায় হয়। ইহা 

কাণের পিঠের উদ্ভেদে বিশেষ উপকারী । 



লেকচার ১০৯ ( [.0শ্যাাংছ 0150) 

গ্রান্থাম মেটালিকাম্ (191010920 11671100100. )। 

-ম্মক্ষ ।--পিসক বিক্রিয়ার প্রতিষেধক-_এলাম্, এলুমিনা, বেল্, 

ককুল, হায়স!, নাকৃম্ ভ, ওপি, প্র্যাটি, স্যাম, জিঙ্ক, বিদ্যুৎআোতের 

প্রয়োগ, এল্কহল, দপ্ধ । 

সাপ্রাক্র্। ভরি 1-প্লান্বাম্ মেরুমজ্জাতে অতি প্রবল এবং 

বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় মেরুমজ্জার 

উত্তেজনা বশতঃ চৈতন্তাধিক্য, ন্বাঘুশূলঘটিত আক্ষেপ এবং সর্বাঙ্সীন 
আক্ষেপ ব কন্ভাল্সন উৎপন্ন হয়। দ্নাযু-কেন্দ্রের এইরূপ অবস্থার 
কল স্বরূপ মেরুমজ্জার ও মস্তিক্ষের ক্রমশঃ ঘনীভূততা৷ এবং কোমলতা! 

জন্মে, অথব! এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্তাভাব, পক্ষাঘাত, পেশীক্ষয় 

এবং মানপিক ও শারীরিক ক্রিয়াজড়ত্ব ঘটে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে 

স্বনাধিক সময় অন্তর অন্তর -ন্নায়ুশুল এবং মূগী বা তাহাদিগের স্তায় 

অন্তবিধ স্নাধুবিকারলক্ষণ উপস্থিত হয়। কিডনিতেও ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া 

হওয়ায় তাহাদিগের দানাধুক্ত পরিবর্তন উৎপাদক অপকুষ্টতা ( 27800121 

06601619110, ) উৎপন্ন করিলে ফল স্বরূপ লালামেহ প্রভৃতি 

কিড্নিরোগ উৎপন্ন হয়। হৃৎপিও ও বরুৎ প্রভৃতি যন্ত্রেরও ইহা! 
অপকৃষ্টতা জন্মাইতে পারে। ডাং এলেন বলেন, “ইহা যন্ত্রের উপাদান 

মধ্যবর্তী তান্তব পদার্থের প্রদাহ উৎপন্ন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করে না। ' 

কলল্কুণ ।-__হন্ন- অনুভূতির ধীরতা) ওদাস্ত। ল্মরণশক্কির 

অভাব হওয়া রোগী কোন বিষয় বলিতে উপযুক্ত কথা সংগ্রহ করিতে 
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পারে না। প্রচণ্ড প্রলাপকালে ' মুখের বিরুতভাব। গোপনে বিষদানে 

তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়! প্রলাপকালে ভীতি ; রোগী তাহার নিকটস্থ 
প্রত্যেক বাক্তিকে হত্যাকারী বলিয়৷ মনে করে। মম্ড-্ক-_শিরোধঘূর্ণন ) 

কনকনানি। মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার নিয়াংশে গুরুত্ব । প্ল্বাক্সু।-- 

পক্ষাঘাত হুইবার পূর্বে মানসিক বিকার, কম্প, আক্ষেপ, অথবা বুহৎ 

বুহৎ স্নায়ুপথে তীরবেধবৎ, তীক্ষ এবং ছিন্নবৎ বেদন! হয়; রোগাক্রান্ত 

শরীরাংশ শীর্ণ হইয়! বায়; মণিবন্ধপতন ( ৮/115-01০0--মণিবন্ধের 

পক্ষাঘাত বশতঃ কর ঝুলিয়৷ পড়ে )। পুরাতন মৃগীবৎ আক্ষেপ ; ফিটের 

পূর্বে জজ্ঘার গুরুত্ব এবং অসাড়তা জন্মে, জিহবা স্ফীত হয়। ফিটের 

পরে মন্তকে অনেক সময় স্থায়ী জড়ভাব জন্মে। চস্ক্ু--পীতাভ 

যোজক বিল্লি। স্যুহ সমল -মৃত বাক্তির স্টায় মলিন ও ফেকাসে 

বর্ণ। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও ক্রেশব্যঞজক মুখাকৃতি। হনুস্তন্ত। 

গলসব্র্য-_গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার সংকোচন। স্পল্লিস্াক্ মন্ত্র 
_মিষ্স্বাদ। ক্ষুধার অভাব। হিক্ক1।. বিবমিষা। ভুক্ত বস্ত, শিষ্টা 

এবং ঈষৎ কটা অথবা ঈষৎ কাল পদার্থের অবিশ্রান্ত বমন ্মিত 
পদার্থে শোণিতরেখা থাকিতে পারে। ভলর- প্রচণ্ড উদরশূল ; 

উদর মেরুদপ্তাভিমুখে আকৃষ্ট থাকায় বোধ যেন তাহ! দড়ি দ্বার! 

টানিয়৷ মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নাভিদেশের অতি যন্ত্রণা প্রদ 

বেদনা তীরবেগে উদরের ও শরীরের অন্তাংশে যায় এবং চাপে তাহার 

কিঞ্চিৎ উপশম হয়। স্ব ওও হভ্ল্বাল্র- মলদ্বারের সংকোচন হওয়ায় 

তাহার উর্ধে আকৃষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠ। অত্যল্ল, কঠিন, চাপ চাপ 

অথবা বলের ন্যায় এবং ছাগলের নাদির স্তায় থাকে ; তাহার বর্ণ কাল্চে 

অথবা! সবুজ হয় এবং তাহা কষ্টে ত্যাগ করা বায়। ম্ম্রঅভঁ 

মুত্রকচ্ছ,; কেবল বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ; নিক্ষল মুত্রবেগ ) কষ্টে 

মূত্রত্যাগ। ঘোরবর্ণ ও অত্য্প মুত্র; মুত্রে শ্বেতলালা বা এন মেন 
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থাকে এবং তাহ! কটাসে, লাল ও ঘোলাটে হয়; অল্রাক্ত মুত্রে রক্তের 

লোছিত কণিক1 এবং দীর্ঘ জমাট পদার্থের তলানি থাকে । 

জীভ্ক্মন্নেতিক্র্- যোনির আক্ষেপ । স্তন্টহৃগ্ধ অত্যন্ন হইয়া যায়। 
৩৭ দরস্পন্কি ভলম্ষণ। 1-উদ্কল্ল গা ভিজ্যুছে 

আআক্রষ আক্কাস তোঙ্গী পরল দর্পন উউভ্ভজ্েল্র নিক্ক- 

€টিই €লীন্ হক্স হন্ন ভাতা দড়ি ছিকহ্সা উীল্নিহ্রা। 

মনরে আনবদ্ কলস! হইইআক্ছে। প্লান্ধামের অধিকাংশ 

রোগে এই লক্ষণ উপস্থিত থাকায় ইহা তাহার শ্রেগ প্রদশক | 

চলল্স্াড্ডিল্র সাশ্ লাতিক্স। স্পসশু শীলন্বর্ণ ত্রখাক্কান্ত 

হুল । “০হমপি-ক্ষ-স্ীভি্ম১৯৯ গ্রসারক পেশীর পক্ষাঘাত। 

চিন্কিহু্না /_-কখন কখন পুর্ববণিতরূপ প্রচণ্ড ্রভ্াম্প উপ- 

স্থিত হইলে গনান্দ্রা্ম দ্বারা তাহার উপশম পাওয়। যায়। ইহার 

প্রলাপ 2লরল্লাভডন্বান্ত্র স্তায়ই প্রবলতা! বিশিষ্ট এবং নিকটস্থ ব্যক্তি- 
দিগকে প্রহার ও দংশন করিতে চাহে । প্রভেদ এই থে ইহাতে মস্তক এবং 

হস্তেষ্টকম্প থাকে, মুখ ও দন্ত প্রভৃতিতে হলুদবর্ণ লে সঞ্চিত হয় 

এবং প্রলাপ ও উদরশুল পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে । গীন্সালেন্র 

ক্রিয়ায় ম্ঙ্গীল্র জম্ষ্কঞ্প উৎপন্ন হয় । তাহাতে প্রথমে পদের প্রায় পক্ষা- 

ঘাতিক গুরুত্ব হইলে রোগের আক্রমণ হয় এবং আবেশের পরে পদের পক্ষা- 

ঘাত ও নাসিকাধ্বনি সহ নিদ্রা অনেক সময় থাকিয়া যার । মস্তিষ্ষপদার্থের 

ঘনীভূতত! নিবন্ধন স্থৃলত্ব ও মন্তিফের অর্ধ,দ ইহার রোগের কারণ। 
ইহ] পুরাতন স্মলীল্ল্লোগেক্র ওষধ । শ্রীল্ত্ে জ্ঞান্েক্্র গুল 
সহ্গ্াল্র হও্ওম্ী অন্ততম প্রদর্শক । কোষ্টবদ্ধ ও উদরশূল থাকে । 

লুস্পেন্রতন্কান্মভেম্তল্স ক্ষল্স বা লাক্কো্উিল্ল এট্নীক্- 

নিআধল্রোগ্গেজ। মেরুমজ্জের রোগজ পরিবর্তনে আমরা 

গুীন্্রান্ম লক্ষণের অতি স্পষ্ট সাদৃশ্ত দেখিতে পাই। ইহাতে অঙ্গের 
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পক্ষাঘাতের আনুসঙ্গিক রূপে তাহার ক্ষয়, সামগ্রস্তীভূত ক্রিয়ার অভাব ও 

চৈতন্তহানি এবং ধ্বজভঙ্গ হয়। ইছার অগ্রিস্ফুলিঙ্গ সংস্পর্শীন্ৃভৃতি বৎ বেদ- 

নার রজনীতে বৃদ্ধি হইলে কখন কখন এতাদৃশ তীক্ষতা জন্মে যে, 

রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। ডাং লিলিয়েন্থাল এ রোগে প্লাম্সান্ম 

স্রুস্স্রল্লিক্ান্ম অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 
»ল্কষাচ্বাভল্লেধশ্গ্র আনুষঙ্গিক, লক্ষণ স্বরূপ জজের ল্ষম্স 

বা ম্পীর্শভ্ড থাকাই ঞ্ান্দ্ালেল্র প্রক্ষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়। 

গণা। 

সপিল্-ক্পভিন, জহ্্সহক্কোছলম্ন লহ শম্ক্ষাদ্াভ্, 

চম্ু্টুউ্ল-স্পভিন্ন”গ ভিল্বাল্র ও০ল্রল্ব বা সম্ষাদ্াতি5 
অন্ত্রের পক্ষ্ষাচ্বাত্ডিক্ হুক্ত্রলভ্ভ1! বশতঃ কোষ্ঠবন্ধ এবং 

ত্বকের পাুর, শুফ ও শীতল অবস্থা উৎপাদক স্নল্্যাসল্লোগ 
মন্বিলক্ন্ন স্পল্ক্াদ্বাভি প্রভৃতি নানাবিধ ও নানা! অঙ্গের পক্ষাঘাত- 

রোগে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ডাং বেজ বলেন নিয়ান্গের পক্ষাঘাত- 

রোগে ইহ! দ্বারা তিনি কোন উপকার হইতে দেখেন নাই । ফলতঃও 

ইহা অধিকতর সময়েই উ্ধাঙ্গেরই পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। সকম্প- 

সঙ্ষাচ্মাতেে ইহা মাক ল্রিজ্সাসেল্ তুল্য। হীম্দ্ান্ম এবং 

হাসলাম এ রোগের প্রধান ওষধ বলিয়া গণ্য । মেরুমজ্জার 

ঘনীভূততাযুক্ত স্থুলতা অথবা বসাপকৃষ্টত! গীল্লাম্সেল্স পক্ষাঘাতের 
কারণ। ল্ুুও্রীমেল্্র পক্ষাঘাত অনেক বিষয়ে হীহ্াহ- 

স্ল্ষাচ্বােল্র তুল্য হইলেও তাহার রোগে অধিকতর খল্লী থাকে । 

লীলার ক্ষোউনলজল্ল্রোগ অতি স্পষ্টতর লক্ষণ দ্বারা প্রক- 

টিত হয়। লক্ষণ-__পুনঃ পুনঃ মলবেগ সহ উদরশূল, উদ্রের আকৃষ্টতা 

বশতঃ শারিন্দনার পেটের স্তায় খোল হইয়া যাওয়া, মলদ্বার 

ংকোঁচক পেশীর বেদনাযুক্ত আক্ষেপ বশতঃ তাহার উর্ধা আকৃষ্টত! 



৫৪২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

এবং ক্ষুদ্র কষুত্র, কাল, শুষ্ক এবং কঠিন ঝিষ্ঠার গোল! অতিকষ্টে ত্যাগ 
হওয়৷ প্রভৃতি । ইহার রোগে পেশীশক্তি ও অস্ত্রের আবের অভাব 

. ঘটিত হয়। 

নক্কুণইটিসি বা ল্বক্ষকওদ্লহক্লোগেও অবস্থা 
বিশেষে ীল্্াহ্ম উপযোগী ওুষধ বলিয়। গণ্য । ইহার বৃক্ধক বা! কিডনিতে 

দানাযুক্ত অবস্থা উৎপন্নকারী প্রদাহ জন্মে। মুত্ররোধ বশতঃ কন্ভালসন 

হয়। অন্ঠান্ত লক্ষণমধো জলশোথ, মলিনতাধুক্ত ফেকাসে মুখ এবং গুল্ফ- 

সন্ধিদেশের শোথিতভাব প্রধান। এইরূপ পুরাতন রোগে শ্আঙ্ন” 

এবং আাক্কাল্ি ও প্রযোজ্য | ডাং গুড্নে মৃত্রাঘাত ঘটিত লক্ষণে 

ল্ুওান্ম আর্পেল্ বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মুত্ররোধ নিবন্ধন 

আক্ষেপের কুও্এাম অতি উৎকৃষ্ট ওষধ। গাশ্উউ লা ল্ুজ্রল্াভি* 

গুতা অথবা ভস্পদৎস্ণল্লোগা নিবন্ধন লীলার 
ললীল্গেল্র জল্রাহ্ম উপধুক্ত উষধ বলিয়া পরিগণিত। অবস্থাবিশেষে 

গিশ্ডস্পীভ্ড নিঝারণে গাল্লাস্ম সাহায্যকারী ওষধ । কোন কোন স্থলে 

ভ্রণের আফ্ঃতনের বৃদ্ধি সহ জরায়ু শরীরের বৃদ্ধি না হওয়ার জরায়ু ভ্রণধারণে 

অক্ষম হইলে গর্ভপাত হইয়! থাকে । যে সকল স্ত্রীলোকের ইহ। অভ্যাস- 

গত দোষ রূপে উপস্থিত হয় পূর্ব হইতে জশীক্াস্ম ব্যবহারে তাহার 

সংশোধন হইতে পারে। 



লেকচার ১১০ (750০0 9.) 

টিলিয়াম (171]100,) 

(টিলিয়েসি জাতি ।) 

সাপ্বাল্রণ। ভরি । মস্তিফষ-মেরুমজ্জের ন্বায়ুমণ্ডল দ্বার! টি.লিয়াম্ 
শ্রৈম্মিক ঝিল্ি এবং কৈশিক রক্তবহা নাড়ী, বিশেষতঃ জরাষুর উপরি- 

উক্ত নাড়ী, আক্রমণ করিলে শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে প্রবল এবং 

মুদু উভয় প্রকার রক্তত্রাব হয় । 

ভনম্ক্কঞ। এবহ ছিক্কিশু্না । টি.লিয়ামে নাসিকা, দন্তমাড়ি, 

আমাশয়, অন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র, বিশেষত: জরাষু হইতে দাধারণতঃ প্রচুর ও 
উউজজ্্রল্ম 2লাহ্িিত্ভলবণ ্ত্ু্আজ্রান্ন হম্স। রক্তশ্রাবে বোধ 
হয় যেন ত্র ভভ্ভজ্স সান্সেল্স সহতহোঙঞ্গেক্র (5৪০:০- 
11170 51)01)01)095505 ) অসস্িিলজ্ সহমীঞচ্গখক্ডি 

হওজাল্প জ্ঞাক হইজ্সা আই্্তেছে5 রোগী তাহা 
কম্পিজ্সা আ্ীপ্রিসা ক্রাঙ্খিভি চাক । প্রচুর রক্তআব 
হইলে আস্থিনিচয়্ ভগ্ন হওয়ার অনুভূতি জন্মে। আক্রান্ত শরীরাংশ 
কশিয়। বাধার ন্যায় শিরাতে রাশিকত শৌণিত সঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি 

জন্মে এবং তাহা জজ্ঘ। ও গুল্ফসন্ধিতে অধিকতর থাকে । 

প্রবল এবং মুছু উভয় প্রকার স্পোপশিতভজ্রান নাদিক।, দত্তমাড়ি, 

আমাশয়, অন্ত্রপথ এবং বিশেষরূপে জরাবু প্রভৃতি ষে কোন শরীরগর্ভ 

হইতেই হউক বহুতর চিকিৎসকের মতেই ভ্ি,ভিশিল্সান্ম তাহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ উষধ। ডাং হেল এবং ডাং বাট ইহাকে স্নান 

ইন্না স্নিক্ষেজ্িনি এবং €হল্মাম্েভিলস অপেক্ষাও উৎরুষ্ঠতর 

বলিয়! বিশ্বান করেন। এজন ম্াাম্িক্কাস্পোপশিভজ্রান্নে এল 



৫৪৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞান 

ব্রগ্রী ুজ্ওমাডি অথব। ত্ডভোপ্শীটউন্ম জ্কম্সিভ ক্ষত 
চলাড়ি হই ল্রত্তুত্ীনে ইহার মূল অরিষ্ট দ্বার সিক্ত 
তুলার স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। আঁমন্রক্তক্লোগগ বশতঃ 

প্রভৃত শোণিত শ্রাবে এবং ল্লত্তুসহম্ুক্ত শদকল্রামমজেে ইহা 
উপকারী । সুস্পষ্ট ধাতুগত দোষ ব্যতীতই নিনস্রস্মিভ আভুত্া 
অভ্যপ্রিক পক্তিমাঞ হইলে ডাং ফ্যারিংটনের মতে ইভা 
তাহার উৎকৃষ্ট ওষধ। তিনি সর্ধ প্রকার রক্তত্রাবেই ৬ ক্রমের উষধ যথেষ্ট 
বলিয়া মনে করেন। উি,ন্লিল্লামেল্র রোগ নিরণযার্থ কোন প্রদর্শক 
দৃষ্ট হয় না। আরোগালব্ধ বছুদশিতাই ইহা প্রয়োগের মুল ভিত্তি। 
প্রবান্তিক অত্যন্ত জরাধু রক্তআ্রাবে, পরিশ্রম এবং সৌত্রিক অর্ধ 

(91010) জনিত জরায়ু হইতে রক্তত্রাবে পূর্ববকথিত কটিসন্ধি 
বিকার বর্তমান থাকিলে ইহা ফলপ্রদ। রোগীর আমাশয়ের ভাবাস্তর 

হেতু মুচ্ছণার ভাব অঙ্গসীমার শীতলত! এবং নাড়ীর দৌর্বল্য থাকে । 



লেক্চার ১১১ 0775০05 ০0.) 

সাল্ফুরিকাম্ এমিডাম্ (59101511000) £0100100.) 1 

সাল্ফুরিক এসিড । 
-ম্্রক্ষ ।--সাল্ফুরিক এপিডের কার্য্যপ্রতিষেধক--পাল্স্। সাল্- 

কুরিক এপিড যাহার কার্ধ্য প্রতিষেধক-_লেড্ ওয়াটারের। 

সাব্রাল্রএ ভরসা ।- শ্রেম্মিকবিশ্লি মাত্রই সাল্ফুরিক এসিডের 

প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, পরিপাকযন্বপথ এবং শ্বাসযন্ত্রপথের শ্নৈম্মিক- 

ঝিল্লিতেই ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহা ত্বকও 
আক্রমণ করে। ইহা! দ্বারা শক্তির অত্যন্ত অপচয় সংঘটিত হওয়ায় রোগী 

অত্যান্ত হুর্বল হইয়া পড়ে । দুষ্টতঃ কম্প না থাকিলেও রোগীর আভ্যন্তরীণ 

কম্পভাব জন্মে। বুদ্ধব্যক্তি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং তাহাদিগের 

খতুসন্ধিকাল ইহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। 

লক্ষণ ও চিকিৎসা । 

€দীর্বল্য ।--উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত দৌর্ধল্য রোগে স্াাল্স্র 
ঞঠিন উপকারী । 

হদ্লভ্যক্্ ।-_বহুকালের অভ্যস্ত মগ্পায়ীদিগের রোগে বারস্বার 

ান্ুস্ন ভ্ভ দ্বারা উপকার হওয়ার পর অবশেষে তাহার আর ক্রিয়া 

হয়না । রোগীর শোচনীয় স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ স্বরূপ লোলচন্ম্ম, রক্তহীন্তা, 

শীর্ণতা এবং জৈবতাপাল্নত। বশতঃ শরীরের শীতলতা৷ উপস্থিত হয়। ইহাতে 

স্ীল্ৃক্র এ্রন্নি আমাদিগের প্রায় এক মাত্র অবলম্বনীয় ওষধ। রোগী 
শম্পূর্ণ ভুক্ত বস্ত বমন করে এবং হুইস্থিমগ্ধ মিশ্রিত না করিলে জল পধ্যস্তও 
1ান করিতে পারে না। বোগী অত্যন্ত ত্রস্ত প্রক্কতিবিশিষ্ট এবং স্ীল্স্ক? 

লান্সল ভ ও আর্পেল্র রোগীর ভ্থায় ত্রাণ্ডিগ্ে প্রবল 

সাকাজ্ষাযুক্ত হয়। 

এন্টি টার্ভ-_আমাশয়ের শ্লৈশ্মিকবিল্লির বিকারের প্রাধান্য 
৩৫ 



৫৪৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

এবং নিউমনিয়ারোগ প্রবতা থাকিলে, প্রধানতঃ বিয়ারমগ্ভপানজনিত 
রোগে; শীতল ঘন্ধ হয়। 

্ক্যাস্লিক্াম- ইহার মূল অরিষ্টের ১০ ফৌঁটা মাত্রায় প্রাত:- 
কালীন বমন, আমাশয়স্থানে দমিয়! যাওয়ার ভাব এবং মন্তে অদম্য ইচ্ছা 

প্রভৃতি লক্ষণের দমন দ্বারা ইহ1 ক্ষুধার বৃদ্ধি করে। ভ্রাসিতভাব ও 

কম্পের উপশম করিয়৷ ইহ! সুনিদ্র। আনয়ন করে। 

এক্শ্াস্ ০সাল্ল মউঞ্খু শ্রা “জ্কাড়ী ছনাস1২কঠিন ও 
স্থায়ী রোগ জন্য জীর্ণদেহ এবং ছূর্বল রোগীর অথব! ক্ষয় বা কলেরারোগ- 
জীর্ণ দূর্বলীকৃত শিশুদিগের মুখের জাড়ী ঘা ইহ! দ্বারা আরোগ্য হইতে 

পারে। ক্ষতের বর্ণ ঈষৎ পীত থাকে এবং দুখ হইতে প্রচুর লালা ঝরে। 
শিশুর গাত্র হইতে অম্ত্প্বাণ নির্ণত হয়। ভগ্ন অণ্ডের হ্যায় ঈষৎ গীত ঝা 

কেদময় মল-ত্যাগ হয় ; অনেক সময় শিশুর কাসি থাকে ও উদগারে 

তাহার উপশম হয়। 

ভিক্তুখিন্রিসা লা স্লিভ গলস্ষত _বিল্লির গ্রাচুষ্য- 
হেতু শিশুর কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে, সে কথা কহিতে কি কোন শব্দ 

করিতে পারে না। টন্সিগগ্রন্থি ক্ীত ও উজ্ছবললোহিত এবং শিশু মৃতবৎ 
পা গুর হয় এবং কিছু আহার করিলে তাহার নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায়। 

্লাইল্রস্েন্ড জ্বর 1 অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত রোগী হ্রস্ এলি 
লাঙীন্তর স্তায় ধীরে ও কষ্টে প্রশ্নের উত্তর করে; কম্প থাকে না, কিন্ত 
কম্পের অনুভূতি থাকে ) মুখমণ্ডল সন্কুচিত ও পার এবং চক্ষু নীলরেখা- 

বেষ্টিত; আমাশয়ে শীতলতা 'ও শিথিলতার অনুভূতিতে উগ্রমগ্ভে ইচ্ছ৷ 

বায়। এইরূপ লক্ষণে সাল্লুক্ক এটি উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। 

০শশীলিউ্া 1 রক্তআাব নিবারণে স্াাল্স্ক ঞ্রন্নি 
অন্ান্ত এদিড হইতে উৎকৃষ্টতর | ইহ প্রত্যেক শরীরদ্বার হইতে 

রক্তত্াব উৎপন্ন করে ; রক্ত তরল ও ক্ুষ্তাভ থাকে । 



লেক্চার ১৬২ (1750দ0ঘছ ০য়.) 

ক্যাকটাস্ (050605 (15701 10105.) 

( ক্যাক্টাসিজাতি ।) 
স্নল্রক্ষ ।-_ক্যাক্টাদ্ের কার্য প্রতিষেধক--একন, ক্যাম্ফর, লিঙ্ক । 

সাব্রাল্রএ ভ্রিআ।-ক্যাক্টান বিশেষরূপে হৃৎপিণ্ড একং 

ধমনীর চক্রাকার পেশীস্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করায় হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা- 

প্রবণত।, ন্নাধুশূল, আক্ষেপ, এবং কম্প উপস্থিত হয়। নিউমগ্যাস্্ীকৃন্নাঘু 
দ্বারা ইহা হৃৎপিগু, দুস্ফুম্ এবং আমাশয় আক্রমণ করিলে ফুস্ফুসের 

ংকোচনে এবং আমাশয় লক্ষণে অজীর্ণ ও অম্প জন্মে। ইহার সবির'ন 

জ্বরাক্রমণে সাময়িকতার অনিয়ম ঘটে । বিপরীত-_সিঁড্রণ )। দেহের 

বিভিন্ন অংশে সগক্ুছিতভ্ভড আ্ঞােল্, বিশেষতঃ হৃৎপিগু প্রদেশ 

হলীহ্-স্ভক্র হ্বাল্রা আবদ্ধ আ্ক্কান্র জন্লুক্ভত্ভি 

ইহার প্রদর্শক বপিয়া গণ্য । | 

লক্ষণ ও চিকিৎসা । 

সুনাক্মুশ্ুল ।- ইহা এবং ম্যালেরিয়া ঘটিত হে কোন প্রকাবেৰ 
বেদনা অভ্যস্তকালে আহার না করিলে যদি বৃদ্ধি পায় ্যান্কুটীত্ন্ 

তাহার ওউষধ। 

হুশুল্লোগি- হ্ব২্ণুলল 1 এ্রওগাউন্না ৫শনউলিঙ্ন 5 

হুল্িল্বদ্ত্ত 25 হু ৪ুন্িওওদলাহ 5. হহশুতিির্ছেহ- 
ন্িভিলওদলীহ 5 ভ্তুশন্পিত্ডেল হল্লএল্রক্ুস্পক্ডান্ 
( ঢ10057106, )1-ক্ক্যাক্টীচ্্। লক্ষণ হৃৎপিগরোগের বিশেষ 
প্রকাশক । “হৃৎপিগড যেন লৌহহস্ত দ্বার৷ দৃঢ়রূপে ধৃত থাকার অনুভূত্টি” 



৫৫০ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

শীতলতা এবং মুখমণ্ুলপেশীর আক্ষেপ থাকে । হিজর 
সাইস্সান্িক্ষ এঞরসিডেল্্ ম্বগীল্লোগে জ্ঞানের লোপ, মুষ্টিবনধ 
কর, হনুস্ত্ত, মুখে ফেন উঠা ও গলাধঃক রণক্রিয়ার অসামর্থ্য থাকিলে এবং 

ফিটের পরে অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও দৌর্বল্য আদিলে ডাং হিউজ ইহাকে 
অমাঘ ওষধ বলিয়া গণ্য করেন। শিশু খেলা করিতে চাহে না এবং 

তাহার কিছুই ভাল লাগে না। প্রন্ুভহ্াল্লেল্ল অবিশ্রান্ত ও প্রবল 
আক্রমণে হাইড এনিনি উপকারী। মুখমণ্ডল, চুয়াল এবং পৃষ্ঠের 
পেশীতে আক্ষেপ। হন্ুত্তস্ত, মুখের অলীক হান্তভাব এবং শ্বাস- 

প্রশ্বাসের বাঁধা জন্ত শরীরের নীলাভ এবং মুখে ফেনোদ্গীরণ গভৃতি 

লক্ষণ থাকে | হঠাৎ শরীরের কাঠিন্ত জন্মিলে তাহা পশ্চাৎ দিকে বক্র 

হ়। ছ্ীনলিল্সান্্র স্তায় ইহাতে স্পর্শাসহিফুতা বা প্রক্ষিপ্ত কারণের 
উ-ত্তজনা প্ররণতা। থাকে না । ফুস্দুন্রোগনিবন্ধন অত্যধিক হ্রর্ভ্রল্নভ্ডা 

ব*তঃ প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে লল্লন্িক্রেসাঙ্্ তাহা 

পুনরুত্তেজিত করিতে সক্ষম। ক্ষুহুকাসলল্লোগেন্ন শু ও 

বিরক্তিকর কাপির পক্ষে ইহা উপকারী । 



লেকচার ১১৪ (70 ০2.) 

কফিয়া ক্রুড। (09858 01002. )। 

(রুবিয়েসিজাতি |) 

সম্দ্রক্ষ /--কফিয়ার কার্য্য প্রতিষেধক-_-একন, ক্যাম, ইগ্নে, 

নাকস্ ভম, পাল্স। কাফির অপব্যবহার নিবন্ধন পুরাতন রোগে 

ক্যাম, ইগ্নে, মার্ক, নাকস্ ভ, সাল্ফ.। কফি যাহার কার্য প্রতিষেধক-_ 

ক্যাম, কলপি, নাকৃস্ ভ। 

সান্রাপ ভ্রিজা5 লন্ষণ্প শু ছিক্কিশজ্না ক ফিয়। 

সন্তি্ক মেরুমজ্জের শ্াতুমণ্ডুল উত্তেজিত করে, ইন্ত্রিরজ্ঞানের এবং 

জৈব ক্রিয়োদ্দীপনা হওয়ায় ইন্দ্িয়জ্ঞানের অত্যন্ত তীক্ষতা এবং 

'অসহিষুভাব এবং জৈবক্রিয়শক্তির রোগজ উত্তেজনা সংঘটিত হয়। 

এ কারণ রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং তাহার মস্তিষ্কীয় এবং 

দৈহিক কার্যকারিতা অত্যন্ত উত্তেজিত ও উন্নত ভাব ধারণ করে। নিম্নে 

ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও রোগের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে, 

যথা-_ 

১। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্রেরই তীক্ষতা ; রোগী সহজে ক্ষুদ্র অক্ষর পাঠ 

করিতে পারে ; স্রাণ, রসনা এবং স্পর্শেক্রিয়ের তীক্ষতা জন্মে; মানসিক 

এবং শারীরিক ক্রিয়োত্েজনা ঘটে) রোগী কল্পনাপুর্ণ থাকে, ত্বরিত- 
কন্মা হয় এরং উপরিউক্ত উত্তেজনা বশতঃ তাহার নিদ্রা! হয় না। 

২। রোগী অত্যন্ত মানসিক ভাবোত্তেজনাপ্রবণ থাকে ; হঠাৎ 

কোন আশ্চর্য্য সংবাদে, বিশেষতঃ হঠাৎ আনন্দোৎপাদক সংবাদে সে 

রোগগ্রস্ত হয়। 



৫৫২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

৩। রোগী বেদনা সহা করিতে পারে না, তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া 

উঠে) বেদনায় অসহনীয় হুইয়া পড়ে? ক্রন্দন করে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি 

দেয়; অতান্ত ন্নিল্রাহীন্মভ্ডা জন্মে । 

৪। অত্যন্ত মানদিক শ্রম, চিন্তা 'ও গল্প করা প্রভৃতি নিবন্ধন 

শ্পিল্রগ্ঠশুল ; বোধ যেন মস্তক ছিন্ন অথবা! ঠোক্কর লাগিয়! টুকরা! 
টুকরা হইতেছে ; জর্ভ্দম্ণিক্রগ্রশুলেল মস্তিষাত্য স্তরে পেরেক বগানের 

হ্যায় বোধ ? মুক্ত বাঁযুতে শিরঃশুলের বৃদ্ধি । 

৫। ঝাঁকি লাগার স্ায় চতশুস্পুল্ন ; বরফ দেওয়া শীতল জল মুখে 

রাখিলে তাহার উপশম এবং মুখে পর জল তপু হইয়! উঠিলে বৃদ্ধি। 
৬। কম্কিমাল্র ল্সভাক্ুজোকে মস্তক পশ্চাতে পেরেক 

ঠুকিয়া দেওয়ার গায় বেদনা (০19১ [356511095) থাকে । শুভ 

সহ তুলনীয়। 

৭। অত্যন্ত ইন্ট্রির়বোধাধিক্য এবং দৌর্ধল্য থাকিলে শাজ্জা- 

ডিক বা! প্রএ্রসীল্লোগে কক্কিজা প্রদর্শিত হয়। রোগ সঙ 
রোগীর যন্ত্রণায় সামগ্রন্ত থাকে না, সে অসহনশীল হুইয়! পড়ে । 

৮। উত্তেজনাপ্রবণ ও বাসপ্ররুতির স্ত্রীলোকদিগের ওরস 

ত্ত্রদম্না অসহনীয় হইলে ক্রুক্কিস্্া উপকারী । প্রসব বেদন] হয়, 

কিন্তু কোন ফল হয় না। 

মানসিক লক্ষণে ইহ এক্র্ব5 ক্ষ্যান্ম5 ইচ্ছে এবং শীক্ল 

ভ্ড সহ তুলনীয়। 
মন্তকে পেরেক ঠুঁকিয়। বসানের ন্যায় শিরঃশুলে ক্রক্িষ্মী5 

শুভ এবং ই 5 গুন্সবাযুর “ক্রেভাদ” বা পেরেক বসানের ন্যায় 

বেদন! মন্তকপশ্চাতে থাকিলে এ্ুভ1) এবং প্রদববেদনার অসহনীক়- 
তায় ইহা ক্যান্ম সহ তুলনীয়। 



লেকচার ১১৫ 050 ০.) 

নাকল্ মস্কেটা (এ 11০9০7০০)। 

নরক 4 নাকৃস্ মস্কেটার কার্য প্রতিষেধক-_ক্যাম্ফর, জেল্স্, 

নাকৃদভ। ইহা যাহার কাধ্যপ্রতিষেধক-_আস রড, লর। 

সাব্বান্র। ভিলা 4-_নাক্স্ মস্কেটা স্লাযুমণ্ডলের দ্বারা বিশেষ 
রূপে পরিপাকযন্পথ, অগাধার এবং জরায়ু আক্রমণ করিলে কেবল 

কতিপয় অবিমিশ্র স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশত: 

কথঞ্চিৎ রক্তাধিক্য ব্যতীত ইহার ক্রিয়ার যন্ত্রনিচয়ে কোন প্রকার 

উপাদানগত পরিবর্তন সংঘটিত হয় না) কিন্ত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া 

নাশ বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। সর্ববিধরোগ সহই আলম্ত এবং 

ন্নিাল্ুুভ্ডান্রর অর্সানভ্ভ। ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য । 

ইহা বাত প্রকৃতির ও গুল্সবায়ুরোগপ্রবণ স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের পক্ষে 

উপযোগী । 

কনম্ষএন 4-_ মানসিক ভাব পরিবর্তনশীল । এই মুহূর্তেই হান্ত 
এবং পর মুহুর্তেই ক্রন্দন। সকল বিষয়েই হান্তপ্রবণতা। ন্মরণশক্তি 

হীনতা, , চিস্তার অক্ষমতা, নিদ্রার ভাব। ক্ষণিক অচৈতন্ত । বাম 

ললাটের উচ্চতর স্থানে অল্প স্থল ব্যাপক চাপবৎ শিরঃশুল। 

দৃষ্ট বস্ত বৃহত্তর প্রতীয়মান হয়। বস্তনিচয় অতি বৃহৎ অথবা অতি 

দূরবর্তী বা অতি ক্ষুদ্র দেখায় । মুখ, 'ওঠ এবং জিহ্বার শুফতা থাকে, 

কিন্তু তৃষ্ণ! থাকে না৷ । মুখলাল। তুলার স্তায়। জিহ্বার পক্ষাঘাত। 

অতিশয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ভীনতা। উদরের অতাধিক স্ফীতি ও ডাঁক। 

'বিষ্ঠা কোমল থাকিলেও সহজে ত্যাগ হয় না। সিক্ত শীতল বায়ুতে 

অগ্নপ্রত্যঙ্গের বেদনা । 



৫৫৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা-বিজ্ঞান। 

রোগী অত্যন্ত ছূর্বল থাকে ও ক্লান্ত বোধ করে) সামান্ত পরিশ্রম 

করিলেই নিদ্রালুতা বশতঃ শয়ন করার আবশ্যকতা! বোধ করে। পেশী- 
কম্প) সোয়াস্তি হীনতা ; মুচ্ছ্াার উপক্রম ; সামান্ত বেদনাতেও প্ররূপ। 
স্থানে স্থানে, চঞ্চল, সবিরাম ও খনন করার ভ্তায় বেদনা । 

গুলাবাযুব এবং মুগীর স্তায় সর্ধালীন আক্ষেপে জ্ঞান থাকে; শিশু- 

দিগের উদরাময়ে আক্ষেপ; নিম্পন্দবাধু বা ক্যাটালেপসি। ত্বক 

শীতল বাযুতে অসহিষুজ। রক্তহীনতা । 

ভিক্রিশুা1--্াুস হত্ক্েউানল্ শ্বরযন্্রোগ ও অজীণ 

প্রভৃতির বিষয় আমর! স্থানান্তরে বর্ণনা! করিয়াছি । কিন্তু ওল 

লাক্সু রোগ চিকিৎসাতেই ইহ বিশেষ প্রতিপত্তি জাভ করিয়াছে। যে 

সকল অপম্মাররোগগ্রস্ত রোগী ত্বরিৎ গান্ভীধ্য হইতে আনন্দের ভাব 

প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী । ন্নিজী্নুত্ভা5 
অভ্ভ/ক্ড শদল্র স্ক্রীতি এল ম্মুখে্র শুওক্ভ্ডা ইহার 
প্রদর্শক । রোগীর মধ্যে মধ্যে মুচ্ছণর উপক্রম হয় এবং সে অন্প শ্রমেই 
ক্লান্ত বোধ করে । সাধারণতঃ আহারান্থে উদরাখান হইলে ভনাইন্ক 

এবং হ্কার্র্র তভিত্ক আমাদিগের স্মরণ পথে আইনে, কিন্তু শেষোক্ত 

ওষধদয়ে গুল্বাযুর লক্ষণ ন। থাকায় তাহারা প্রভেদিত হয়। ম্নীল্ত্ন্ 
সক্ষেটরাল্র্র শুষ্ক ও স্নায়বিক কাপিতে বক্ষের কষ্ট এবং মুচ্ছার উপক্রম 

হয় এবং গুল্বাযুর সংশ্রব থাকে। মুচ্হণলল ভস্পক্রস্ম হওয়া 

ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ। ডাং বেজ বলেন গগুল্সবাবু, বিশেষতঃ 

তাহার গুল্ম বা €প্লাল্লাসন হিস্িল্রিক্কাস্্ নিবারণে অল্প ওষধই 
সাক্কু আসেন স্তায় আশু ফলপ্রদ |” তিনি ৩ হইতে ৬ ক্রমে 

ওউষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন “১* কি ৫ মিনিট 

পর পর ডাং রুবিনির ক্যাম্ফর চিনির সঙ্গে সেবন করাইলে প্রবল 

গুলুবাধুর ফিট নিবারণ হয়” । 



লেক্চার ১১৬ . 0050705 ০». ) 
টেরিবিস্থিন। (1:6515017700108- 01 

সাপ্রাল্সপ ক্রিক্সা» লক্ষণ ও ছিক্কিশুস্না 1- সম্পূর্ণ 
শ্লৈম্মিকঝিল্লিতে টেরিবিস্থিনার ক্রিয়! হইলেও, মুত্রযন্ত্রের, বিশেষতঃ কিড- 
নির শ্নেশ্মিকবিল্লিতেই তাহার প্রাধান্ঠ দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার অগভীরতা। বশতঃ 
উপাদান ধ্বংসকর! তরুণ বা পুরাতন রোগে ইহা ফলপ্রদ হয় না। 

কিড্নি প্রমুখ মূত্র যন্দ্রের ইহ! প্রভূত উত্তেজন। ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে 

ক্কিভনিছেস্ণে শ্রচণ্ড জ্রালা ও আক্ুঈবু 
2দম্নী5 ক্রেন মুভ্রক্ষচ্ছে,ল্ল শন্ব মুভ্রঅন্রেন্র 

উলাভ্ীন্িগ ল্ুস্তক মহ, অভ্যঞ্ল মুভ্রভ্যাঙগ এন 
অন্ভ্রপীভদ্ক নিনচ্গোত্খান্ম প্রভৃতি ইহার মৌলিক এবং অতি 

শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক উপস্থিত থাকে । ফলতঃ সর্বপ্রকার রোগেই উপরি- 

উক্ত মৃত্রযন্ত্রক্ষণের বর্তমানত। ইহার গ্রদর্শক। অতএব উপরিউক্ত, 

লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে ০জ্ভ্রাই্টিস্» সসর্গিকি লালা” 
মহত মুভ্রক্লীজ্রদ্কাহ্ এবং সুক্রলাীঞ্রদ্কীহ্ প্রভৃতি 
ৃত্রযন্্ররোগে এবং ভ্ুলশ্শোখে ইহা প্রয়োজ্য। ইহার শাসন 
পথের রক্তাধিক্য ও প্রতিশ্ঠায়িক প্রদাহে তাহার শুষত] ও শ্বাসকৃচ্ছ, হয়, 
এবং শোণিতরেথাযুক্ত শ্রেম্সা উঠে। পরিপাক যন্ত্রপথ আক্রান্ত হইলে, 

জিহবার উপত্বক স্থলন হওয়ায় তাহ। মস্থণত প্রাপ্ত হয় এবং অতি প্রধান 
লক্ষণ স্বরূপ শীভভত্ভ উদকল্লাগ্রাল। জন্মে । ক্ষুধা থাকে না। মধ্যে 
মধ্যে পেশী টি হয়। শরীর শীতল ও চটচটে ঘম্মসিক্ত এবং নাড়ী 
ক্রুত, ক্ষুদ্র, সুত্রবৎ ও ছুর্ববোধ্য থাকে । উপরিউক্ত উদরাখ্ান ও মূত্র" 
লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা ৫সল্িউন্মাডিস ও উ্রাউ- 
ক্রুসেড. জ্বল প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য । অন্ত্রের ্রতু্্নীলেল্ 

ইহা! অতি প্রধান ওষধ। মৃত্রযস্ত্রের উত্তেজনা লক্ষণ না থাকিলে, 
কলেরার মুত্রাঘাতে ইহার ২ »ক্রম দ্বারা মুত্র আনয়নে আমরা কখনই 
নিক্ষগ হুই নাই। 



লেকচার ১১৭ (775০2 ০ঞুডাা,) 

বোরাকৃস্ (9০০ )। 
শম্ম্ /_ বোরাক্সের কাধ্য প্রতিষেধ ক-_ক্কুক্রিজ্সী৯ হ্ষ্যাস্ম? 

সান্রাল্র ভ্রিল্সা শু জলল্ষঞ ।-সম্পূর্ণ শ্রৈদ্মিক বিল্লিপথে, 

বিশেষতঃ মুখগহ্বর, অন্ত্র, জরারু এবং যোনিপথের শ্রৈম্মিকবিল্লিতে উপক্ষত 

উৎপন্ন করাই বোরাক্সের প্রধান কার্য বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। শ্বাস- 

যন্্রপথ এবং ত্বকেও ইহার ক্রিয়া! বিস্তৃত হয়। 

০০০দলালল €হখলাান্র নৃাক্স অথবা শ্শিক্ডি ল্রাহিস্সা 
জন্বভ্ল্পশোল্প হ্চাজ নিল্ীভিস্ুখ্ে গতি হইইলেল 
তক সহ্য বভীভিব্যও৪-্রুত্ডা৯৮ বোরাক্সের অতি 
বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া! গণ্য) কেননা এরূপ লক্ষণ অন্ত কোন 

'উষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না । 
ইহার অন্যান্ত লক্ষণ মধ্যে প্রধান গুলির বিষয় নিয়ে উল্লেখ কর! 

যাইতেছে, যথা-_জিহ্বা, সুখগহ্বর এবং গণ্ডের অভ্যন্তর পার্খে উপক্ষত 

বা “জাড়ী ঘা” থাকায় মুখগহবরে অত্যন্ত তাপ ও শুক্ষতা। শিশু 

স্তন্ত পান করিতে ক্রন্দন করে। আহার করিতে ক্ষত হইতে রক্তত্রাব 

হয়। কোমল, ফেকামে পীত ও শ্্েম্মাময় বিষ্ঠাত্যাগ করিলে অত্যন্ত 

দুর্বলতা জন্মে। শিশু তণ্ত মূত্রত্যাগ করে। মৃত্রে তীত্র ও কটু গন্ধ 

থাকে । শিশু প্রায় ১০৯২ মিনিট পরে পরেই মুত্রত্যাগ করে। এবং তাহার 

পূর্বে পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন ও চীৎকার করে। ্ত্রীজননেন্দ্রির়রোগে 

অগুলালাবৎ শ্বেত প্রদরশ্রাবকালে তপ্ত জলের শ্বোত বহিয়! পড়ার স্তার 

অনুভূতি । খাতুম্সাব অতি শীগ্রাগত ও অতি প্রচুর এবং তাহার পূর্বে 
আমাশয় হইতে কটি পর্য্যন্ত বেদনা । প্রচণ্ড ও খ্যাক্খ্যাকে কাসিতে 



বোরাক্স্। ৫৫৭ 

পচাটে আম্মা ও গন্ধযুক্ত গয়ারের নিষ্ঠীবন। প্রত্যেক কাসি ও গভীর 

শ্বাসগ্রহণে বক্ষে সুচিবেধবৎ বেদনা । 

চিনি 4 ভিক্কিম্েসিস্স্ বা. ক্রু চম্ঞু-প্পভ্র- 
০ম্প বা পঙজ্জের সংশোধনে বা ক্রান্কুম্ন্ গ্রযাস্রা। সহ তুলনীয়। 
সাসাল্রক্ষে.ল্র ক্ষভল্লোঙগ্গে নাসিকাগ্র স্ফীত ও বেদনাবুক্ত 
থাকিলে €ীল্রী্ঙ্ন্ উপকারী । বক্ষে সুচিবেধধৎ বেদনাধুক্ত 

হ্ান্িত্ে ইহা! 'ইষধ। দক্ষিণ বক্ষের উদ্ধাংশে বেদনা অধিকতর 

থাকে । এরূপ লক্ষণ থাকিলে যঙ্গাকাসেও তবাল্লীক্সেল্স প্রয়োগ 

হইতে পারে। 

শিশুদিগের সুশ্খেল শস্পল্ষত বা “ভ্কাড়ী জ্বাস্ক্র 
হলীল্লান্ন অতি শ্রেষ্ট ওষধ বলিয়া গণ্য। জিহবা প্রভৃতি মুখের 

অন্তাগ্ত অংশে ক্ষত থাকিলেও গগ্ডান্যন্তরপার্থ্েই তাহার অধিকতর 

আক্রমণ । মুখ তপ্ত ও শুষ্ক থাকে এবং ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়ে। 

শিশু শীর্ণ, পার ও কান্চে বর্ণ হইয়া যায় এবং নিদ্রাকালে চমকিয়। উঠে 

ও হাত ছোড়ে। স্তশ্পায়ী শিশুদিগের জাড়ী ঘায় মুখের শুষ্কতা জন্য 
মুখ সিক্ত না করিলে শিশু স্তনে মুখ দিতে চাহে না ভ্রাজজ 

এলাম ভিল্র সুখখক্ষতে মুখের প্রচণ্ড প্রদাহ হয়, নাসারক্থের 

চতুষ্পার্থে টাটানি, মামড়ি ও ম্পশশীসহিষুত বেদনা জন্মে। ভি- 

স্যামি সুহ্খস্কত্ড £ ইহার উদকল্রাম্মস্জে শিশু সবুজ অথবা 
হরিদ্রাভ ও নরম মলত্যাগ করে এবং মলত্যাগের পূর্বে উদকল্প- 

স্গুভল হয়। 

মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ গঞ্চের লিন বা ইল্ভ্রিসিশেলাস 

তল্লাগে সুখোপরি মাকড়সার জালের অনুভূতি থাকিলে বালান 

ফলপ্রদ। বিচষ্চিক] বা সোরায়াসিসরোগে ডাং ম্যাক্ক্ল্যাচি ইহার প্রশংস!, 

করিয়াছেন। 



লেকচার ১১৮ (750 ০স্ভাযা.) 

সিডন (0501010, )। 

( সিমারুবেসিজাতি )। 

সাশ্বাল্রপ ভরসা ও ছিল্কিশুজা। 1- মন্তিফষ-মেরুমজ্ঞেয় 

এবং সঙ্ান্ভৃতিক বা সিম্প্াথেটিক ন্নাঘু মণ্ডলের আক্রমণ দ্বারা 

স্নিভ্ড্রন্ন মন্তিষে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে যে জরাক্রমণ হয় কার্ধ্য- 

ক্ষেত্রে সভা জ্বলতে আমরা তাহার প্রতিক্তি দেখিতে পাই। 

এই জর অতি বিশেষ লক্ষণ দ্বার! প্রকাশিত হয় এবং ম্লিস্রন্ন তাহাতে 

অমোঘ রূপে কাধ্য করে। নিম্ন ও জলাভূমির সিক্তোষ্খবাযু এই জ্বরের 

উৎপত্তির কারণ এবং ক্বড্ডিল্ল অটাটীল্ল নিস্সমান্ুম্রাস্্ী 
জ্ল্লাক্রুস্মঘশৌল্র সামজিক্কভ্ডা ইহার প্রদশক। এই জর 

বড়ই অদম্য প্রকৃতির, শীঘ্র শীঘ্র পুনরাবর্তন করে এবং ইহাতে 

প্রচণ্ড মন্তিক্ষরক্তাধিক্য থাকে । রোগী অত্যন্ত রক্তহীন হয় এবং 

তাহার অক্রু্ ও গীহণল্র ভিন্ছ্তি জুশ্টে / সবিল্রাঙ্ম 

লুবন্থুম্ণুলল» ৪লসন্বাক্সু এবহু ভাঁঞুবকঝোগি চিকিৎসাতেও 

ইহা! কথঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করিয়াছে । 



লেকচার ১১৯ (1550যাযাবন 0205.) 

পেটলিয়াম (26001601001 

সন্ক্রক্ £_ পেট্রলিয়ামের কার্ধ্যপ্রতিষেধক--ককুল, নাকৃস্ ভ। 
-পেট্রলিয়াম যাহার কাধ্য প্রতিষেধক-_সিসক বিষক্রিয়ার | 

সাশ্বান্রপ ভ্রিসা ও ক্ষণ | গ্লোম্মকবিল্লি এবং ত্বকে 

পেট্রলিয়ামের মুল ক্রিয়া। ইহ! তাহাদিগের উদ্দীপনা উপস্থিত করে 
এবং তাহার ফল স্বরূপ যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহ! আমরা নিক্সে 

ক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, থা,২রোগী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ ও প্রচণ্ড, 

সহজে দোব গ্রহণ করে এবং কলহ করে । প্রলাপ বশতঃ মনে করে 

তাহার পার্খে অন্ত কোন ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে অথবা 

সে ছুই ব্যক্তি কিম্বা তাহার এক অঙ্গ দুইটা হইয়াছে । মস্তকপশ্চাতে 

দিদকের চাপের স্টার চাপ ও গুরুত্বের অনুভূতি । চক্ষুপত্রপার্থ্বের এবং 

ল্যাক্রিম্যালকোষের প্রদাহ ও তাহাতে পুয় সঞ্চার। আমাশয়লক্ষণে 

প্রাতঃকালে অবিশ্রান্ত বিবমিষ! এব মুখে জল সঞ্চয়; গাড়ির ঝাঁকিতে 

অথবা। নৌকার চালনায় তাহার বুদ্ধি। প্রচণ্ড বমন। মলত্যাগান্তে 

অতি ক্ষুধার নিবৃর্তি। কেবল দিবসে উদরাময় থাকে ও তাহার পুব্দে 

উদরশুল হয়। স্বরবদ্ধ। রজনীতে শুষ্ক কাসি। হৃৎপিও-প্রদেশে 

'শীতলতার অনুভূতি । হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ ককশ, বিদীণ ও ফাঁটযুক্ত ; 

তাহাতে খোঁচ। ও কর্তনবৎ বেদনা । 

সামান্ত আঘাতেই ত্বকে ক্ষত জন্মে ও তাহা! বিস্তৃত হইতে থাকে । 

পুরাতন ও সিক্ত কাউর, আক্রান্ত শরীরাংশের হাজাভাব। সম্পুণ 

ত্বকের স্পর্শাসহিষণ বেদনা, বন্ত্রাবৃত হইলেও বেদনা লাগে। ক্ষত 

'হুলবেধবৎ বেদনা করে ও তাহাতে মাংস বুদ্ধি হয়। অনেক সময়ে 

'গভীর ক্ষত জন্মে ও তাহার পার্থ উচ্চ থাকে। 

সাধারণ লক্ষণে অঙ্গ নিচয়ের ঝিন্বিনি এবং কাঠিন্ত । সন্ধি কড়_ কড়, 



৫৬ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান । 

করে ও তাহাতে সন্ধিবাতের কাঠিন্ত জন্মে। মুক্তবাধুতে অনিচ্ছা ॥ 
সহজেই সর্দির আক্রমণ । প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে দুর্বলতা বোধ। 

ছিল্কিশনা 1-চক্ষুপ্গুউস্পাশ্র্ীদাহ বা €ল্লক্কা- 
ল্লাইটিস্ন এবং লনযাক্রিম্যালক্কোম্বভ্রদাহত্োগে পুর 

সঞ্চার ও তাহ!তে ম্নালীল্ষভড জন্মিলে ৫শ্পট্রভিলিআজাস্ম দ্বার! 
উপকার হয়। মস্তকপশ্চাতে দকঞ্পদকঞ্পান্ি তদন্ত ইহা 

উপকারী । রোগী রজনীতে শয়ন করিলে ৫স্উ্রভ্নিক্সাালেক্ শুষ্ক 

_সস্নি্র আক্রমণ । ইহা শিশুদিগের মধ্যে অধিকতর। 

আর্লল-লহ্ষ্ন আা চি-নিক নেসলক্্োগেল্স ৫ 

ভিলয্াঁনম অতি শ্রেষ্ঠ ওষধ বলিয়! বিবেচিত । ডাং বেজ এ রোগে 

ইহাকে একমাত্র উপকারী ওঁষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি 

ইহার ৩৮ বাবহার করিয়া থাকেন। ডাং ডিউই এবং ডাং হিউজের 

মতেও ইহা! উৎকৃষ্ট উষধ। ইহার আনুবঙ্িক লক্ষণ--উদ্ধদিকে দৃষ্টি 

করিলে শিরোধূর্ণনের বুদ্ধি; শকট ও অশ্বীরোহণে রোগ বদ্ধিত 

এবং যদিও কখন কখন পিত্ের বমন হইতে পারে কিন্তু ভ্সলি- 

শ্রী লিলি ও মুহখ হইতে ভ্ুত্লোদল্লীল্রশইই 
ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয় পাঁরগণিত। সমুদ্রযাত্রার কিছুক।ল পূর্ব 

হইতে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করিলে ইহ! রোগের গ্রতিষেধকরূপে 

কাধ্য করিয়। থাকে । উপরি উক্তরূপ বিশেষ লক্ষণ থাকিলে হ্হ! 

গি্ডীন্নস্থান্তর আ্রীভি£লক্াজ্লীন্ আঙ্মনেওও উপকারী। 

রসবাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্ধি মচ্কাইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত 

হওয়! যায়। জাহুসন্ধির ল্রসলাভল্লোগ্গে সন্ধির কাঠিগ্ত ও 
সংশ্রবীয় খোঁচানিবং বেদনা, ীল্রাল্র জঅন্নমনীভা। এবং 
মস্তক চালনায় কড়কড়, ভাবের অনুভূতির পক্ষে ইহ! উপকারী । সহজে 

নিষস চুল্াল্লেল্ সন্কিত্রউত্ভাল্স ইহা ফলপ্রদ। 



লেকচার ১২০ 05020 ০) 

রিসিনাস্ কমুনিস্। 

জাভ্ভিম্বীহ 1-পাম। ক্িষ্টাই, এরও । 

লান্বাণ। ম্যাম /- ভ্যারেও্ডা। 

ওতোগক্স্প ।-তৈলজ অরিষ্ট বা “ওলিয়াম জি এবং 

বীজপারোতপন্ন অরিষ্ট বা প্রিসিনাস” | 

স্মাভ্রা লা ল্তলহাাল্ল ভ্রুঙ্ম 1 সাধারণতঃ ৩৮১৬ ৯* এবং ৩০। 

ক্ুলন্নীজ উপর $- জ্যাট্রফা, ক্রুটন টিগ, আইবিস্, ভিরেন্রাম, 
আস? ঘুফর্ব্ব ৷ 

সাপ্রান্লশ। ভ্রিল্লা ওও লঙ্ষণ। 1 ক্যান্টর অইল বা রেটির 

তৈল আমাদিগের বিশেষ পরিচিত বস্ত। কেননা বেদনাদি ক্লেশরহিত মুদু 

বিরেচক বলিয়া! অনেকেই ইহ] সহজ কোঠ্বদ্ধরোগে সাধারণতঃ ব্যবহার 

করিয়। থাকেন । এরগুবীজ নিস্পেষণ দ্বারাই এই স্থায়ী তৈল প্রস্তৃত 

হইয়া থাকে এবং উহা! হইতেই পওলিয়।ম রিসিনি” প্রস্তত হয়। 

“রিসিনাস” এরগুবীজের শাম হইনে প্রস্তুত হইয়া থাকে । রাসায়নিক 

প্রক্রিয়া দ্বারা এরগুবীজ-সাঁর হইতে “রিসিনিন্» বলিয়। একটি উপক্ষার 
এবং প্রিসিনিক, ইলায়ডিক ও মার্গারিষ্টিক এমিড” নামে তিনটা অতি 
উগ্রগুণ অগ্র প্রাপ্ত হওয়। যার। শেধোক্ত তিনটা এপিভ-উপাদান- 
বিশিষ্ট হওয়াতেই এরগুবীজ সেবনে বিষ-পক্ষণ প্রকাশ পায় । উপরি 

স্ত বিষের স্থানিক ক্রিয়! বখতঃ কখন কখন আমাশয়ান্রিক উদ্দীপনা ও 
৩৩ 



৫৬২ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

রক্তাধিক্য উৎপন্ন হইলে তদানুষঙ্গিকরূপে প্রাদাহিক উদরাময়রোগবৎ 
লক্ষণ এবং বমন ও উদ্রশূলার্দি উপস্থিত হইয়া থাকে । আমাশয়োর্ধ- 
বেদন! বিকীর্ণ হইয়া নাভি ও কুক্ষিদেশে যায়। উদ্রোপরি বেদন! চাপে 

বৃদ্ধি হয়। 

ফলতঃ পরিপাক-যন্ত্-পথ সহ এরওবিষের কলেরাবিষবৎ নির্দিষ্ট সম্বন্ধ 

বশতঃ যে কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তজ্জন্তই ইহা হোমিওপ্যাথি 
মতে কলেরা চিকিৎসায় সাদরে গৃহীত হইয়াছে । ডাঁং এলেন-উদ্ধত এরগু- 

বীজের বিষ-লক্ষণ হইতে নিয়ে আব্্তকান্ুসারে কতিপয় লক্ষণ বিবৃত 

হইল :-_জালাযুক্ত তৃষ্ণা ও মুখলালাল্লাব । গলমধ্যে ও আমাশয়ে জালা । 

প্রথমে পরিমাণে ও সংখ্যায় অল্প থাকিয়! ক্রমে আমমিশ্রিত সিরামরসের 

প্রচণ্ড ও প্রচুর ভেদ বমন। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলত্যাগ । বমন এবং 

বিরেচনে বেদনাহীনতা। অবশেষে ভেদ অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে এবং 

কলের! সদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হয়। মুত্রাঘাত (99101955101) 01 11111)5) | 

অতিরঞ্জিত, স্বর, গাঢ় ও প্রচুর এলবুমেনপুর্ণ মৃত্র। স্বরবন্ধ। নাড়ী 
স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং মণিবন্ধদেশে কখন কখন 

দুর্ব্বোধ্য । বিষ্ঠা ব্ক্তময় হইতে পারে। ভেদ ও বমনকাঁলে গভীর পতন- 

লক্ষণ বা কোল্যাগ্প । দেহের অঙ্গ ও কাগুভাগের পেশীর খল্লী। চক্ষু 

আক্ষেপযুক্ত ও উর্ধে আকুষ্ট। শীতলত1) ললাট শীতল ঘন্মারূত। 

মুখমণ্ডল পাওুর ও বসা । রিপিনাসের যরতাক্রমণের লক্ষণ শ্বব্ূপ ভেদ ও 

বমন কালে কখন কখন পাওুরোগচিন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
৩ দ্পনক ল্ষষঞ। 170 এব ন্বমনক্কালেল 

শুদল্রশ্পুলেন্্র ভভ্ভাল ল্ব্িসিন্লালেন্র প্রকৃষ্ট প্রদর্শক । 

পতনাবস্থ! বা কোল্যাপস্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ভেদ ও বমনের 

স্বল্পতা বা অভাব ঘটে ) কিন্তু ল্ল্রিম্িম্বাসরোগীর তাহ! সমভাবে চলিতে 

থাকে অথবা বর্ধিত হয়। এজন্ত হীন্মা্ছ হা ০ক্রাল্যাসত্্ আন্- 



'রিসিনাস্ কমুনিস্। ৫৬৩ 

সা! দত ও মনন 'সুঞ্রন্শ, সমক্ভান্বে হইভ্ে 
হক্কা অথবা ল্বদ্িভভ হওস্সী। অনেক স্থলেই জ্িস্িম্াসেল্লর 
অন্ততর প্রদর্শক বলিয়! গণা করিতে হইবে। 

ছিন্কিশুন। 1 উদকল্রামসস 5 ্রাদ্কাভি্ক উদকল্লামজ 
এবং ক্ু্লেল্লা বা ওলা /--আমরা ইতিপূর্বে ক্যাষ্টর অইলের 

লক্ষণ সম্বন্ধে যাহ! বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেদনাহীন 

উদরাময়ে শুনলাম ক্লিস্নিন্নি দ্বারা উপকার প্রত্যাশ! করা যায়। 

ফলতঃ উদরাময়ে ্বদন্নাল্ল জভ্ভঞা্ ও ল্িউাল্ শ্রাচুম্খ্যই 
ইহার প্রদর্শক স্থানীয়। 

প্রাদাহিক উদরাময়ে স্থলবিশেষে জিিজ্নিম্বাস্ম আমাদিগের পাহায্য 

করিয়া থাকে । ম্মক্ভ্যত্ভীত্ভি ও শস্থি্রভ্ভীদিক লক্ষণ দ্বার! 

এক্রু-্বাইটউি5 এবং ভ্য্মাবহ কুল্ন্েল অগুসাম্মভাক্ষ 

হবার্ক কুল ইহ! ভইতে প্রভেদিত হয়। 

ল্লিনলিন্াা্সেল্তর প্রদর্শক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে কলেরার সকল 

অবস্থাতেই ইহ! প্রয়োগোপবুক্ত | ফলতঃ রোগের ০*স্পুর্্রনশ্নী অবস্থায়” 

অন্ত কোন উষধ প্রদর্শিত না হইলে অনেক চিকিৎসকই ইহ! প্ররেগ 

করিতে উপদেশ দিয়। থাকেন। কলেরার ““ন্লিক্াম্প+ ও 

“০হিস্াভ্লালহ্াজস+৮ ও তদম্বাল্ল ভভ্ভাব” লিউ 

প্রাচুম্থ্য এবহ ভ্রু্গে ভ্র্মে ভিদি ও লস্মলেল্ প্রি- 

সাপ ও সহখ্যা্স ব্রন্ধি এব ত্রাস স্পেন হা 
*্পভন্ালস্থায্স ভাহাছিগেক্স অভ্যাপ্রিক্্য লা জন্বি- 

ল্লাস্ম জ্ডান্ ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে । জকতাট্রি- 
হ্রান্লপ শদকল্ব্েল্ল শুচিগুও ভান্ক এবং প্রভূত পরিমাণ 

একনবুম্মেন্ন সুপ ভল্ললল সদ্কাখ্খেল্স সম্মত আই্ল্ি- 

০ম্ন্্র ভভ্নুড জলঙ্ল সপদ্ভার্খেল্ স্মন ও শল্লিশীক- 



৫৬৪ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান। 

সশ্খেল্র অভ্িদীহন্বশু জ্রালা, ভিল্ডেট্রীমেল্র শদল্ল 

০দীল্র বত্চ্াানভ্ভ এবহ আ্ুক্র্ভিআত্েল্র হঠাৎ এক- 
মাতে শক্ভূভ পল্লি দত ও সন জিনিলাস 
হইতে যথেষ্ট প্রভেদক বলিয়। গণা | 

ল্রভ্কত্ভেদ্রভ্ভ না ল্লান্ভি ল্কলেলল্লীজ এবং 

কবেলল্লাজ ল্যাব (0891)01০6 ) কলস্ম্কণ। উপস্থিত হইলে ইতা 

দ্বার। উপকার পাওয়৷ যাইতে পারে। 

ছন।ল্বা্ম-কোষ্ঠবদ্ধের সহিত চক্ষু আদিতে নযাবাজ্োগি লক্ষণ 

উৎপন্ন হইলে যদি পুনীল্রীস্মবৎ উদরশূলাদি লক্ষণ বর্তমান থাকে তাহাতে 

ইহা ফলপ্রদ। স্পিস্ডন্শিলাক্োলোন্ আনুষঙ্গিকরূপে উপরিউক্ত 

স্টাবা, কোষ্ঠবন্ধ এবং উদ্রশূলাদি থাকিলে হনীন্াচ্ম দ্বার! তাহার স্থায়ী 

উপকার প্রত্যাশা! করা যায়। 

ভ্যারেগ্াপত্র ২৩ ঘণ্টা! জলে সিদ্ধ করিয়া! এ জল দ্বার! কতিপয় বার স্তন 

প্রক্ষালন এবং অবশেষে সিদ্ধ পত্র পুলটিসের আকারে স্তনে প্রয়োগ করিলে 

রুদ্ধ স্তন্ত পুনরানয়ন করিয়! থাকে । উভয়ই ঈষদুজ্ঞ থাকিতে প্রযোজা । 



হানিম্যান ব্যবহৃত 
অবরাম মেট। ১২১ ৩৯ 

আয়ডিয়ন। ৩* 
আর্জেপ্টাম ।॥ ২৪ 

আণিকা মণ্ট । 

বর্সেনিকাম এল | ৯১ ১৮১ ৩০ 
ইগ্নেসিয়। । ১২ 
ইপ্ডিগো। ৩* 

ইপিক্যাক | ১২ 
একনাইট | ১২, ৩৯ 
এগারিকাস। ৩০ 
এগ্রাপ। ১৮ 

এঙ্গাষ্ট,র! । ৩* 

এনাকাডিয়াঁম। ১৮ 
এন্টিম ক্রু । ২৪ 
এঘ্টিম টার্ট। ১২ 
এমন কার্ব । ২৪ 

এম্ব|গ্রিসিয়। । ২৪ 

এরানিয়! ডায়!। ৩* 
এপ্রমিন। ॥ ৩০ 

এসাফিটিড| | ৩৯ 
এলিডাম নাই | ৩০ 
এসিডাম ফল । ৩. 
এসিডাম মিউ | ৩০ 

এপমের।ম ইউ | ৩০ 
ওপিয়াম । ১২১ ৩ 
ওলিয়াম এনি | ৩০ 
ওলিয়াম টেরি। ৩০ 
ওলিয়েগ্ডার । ২৪ 

ককুল।স। ১২ 

কন।য়াম মেকু। ২৪ 
কফিয়। তু । ৩* 
কল্চিকাম্। ১৮ 
কলসিম্থ ৷ ৩* 

কার্ব এনি। ২৪ 

৬, ১২১ ৩*। 

ওষধ ও তাহার মাত্রা । 

| কার্বব ভেজ । ১২, ৩* 
ূ কুপ্রাম মেট । ৩০ 
| কপেবা। ২৪ 

| করেলিয়াম । ৩৪ 
ক্যানাবিস হ্যাট । ১২১ ৩০ 
ক্যান্থারিস । ৩০ 

৷ ক্যান্স ফ্রুভা । ১২ 
ূ ক্যাপসিকাম । ৩+ 
। ক্যামমিল1 1 ১২ 

| ক্যান্র ॥ ৬, ২৪ 
ূ কযালাডি সেগুড। ২৪ 

| কেলি কার্বা। ৩* 
| কেলি হাই। ২৪ 
| ক্যাক্কেরিয়। এসেট । ২৪ 

 ক্যাঙ্ছেরিয়া কাব্ব | ৩০ 

ূ ক্যাষ্টরিয়াম । ২৪ 

| ক্রকাস স্তাট । ১৮ 
ক্রিমেটিস । ১২ 

| গুয়েইয়াকাম। ৩+ 
| গ্র্যাটিয়লা। ২৪, 
ৰ গ্রঠাফাউটিস । ২৪ 
| চাঁয়ন।। ৩৯ 

ূ চেলিডন মেজ । ৩* 
| জিক্কাম মেট । ৩* 
ূ জ্যাসিয়া । ২৪ 

টিংসালফ। ২৪ 
৷ টুক্রিয়াম মে। ১৮ 

। টেবেকাম । ১২ 

| ডাল্কামারা। ২৪ 
ডিজিট্যালিস । ২৪ 
ড্ুসিরা | ১৮ 

থুজা। ১২। 
নাইন্টাম । ২৪ 
নাকৃস্ ভমিকা। ১২, ৩* 



নিকলাম। ২৪ 
নেট্ীম কার্বব । ২৪ 
নেট্রাম মিউ। ৩০ 
পাল্সেটিল! | ৯১ ৩, 
পেন্টলিয়াম । ২৪ 

পেট্রসিলিনাম । ১৮ 
প্যারিস কোয়া । ২৪ 
প্রান্থাম্ মেট | ২৪ 
প্রযাটিনাম। ২৪ 
ফস্ফরাল । ১৮ 

ফিলিকস মাস । ১৮ 
ফেরাম মেট | ২৪ 
ফ্যালাগ্ডয়াম । ২৪ 

বভিষ্টা । ২৪ 
বিসমাথ। ১৮ 
বেলাডনা । ১২, ৩০ 
বরাকস্। ১৮ 
ব্যারাইট! এসেট । ৩৯ 
ব্যারাইট। কাব । ৩৯ 

ব্রায়নিয়। ॥ ৬, ১৮, ৩০ 

ভায়ল| ওড 1 ১৮ 

ভার্কেশ্টাম । ১৮ 

ভিক্রট্রাম ॥ ৩০ 
ভ্যালেরিরানা । ১৮ 
মন্কাস। ২৪ 
মাকুরিরাস কর । ২৪ 
মাকুররিয়াস ভাই । ২৪ 
মাকুরিক্লাস সল। ৩০ 
মিনিয়েস্থিস টি,ফ। ২৪ 
মিলিফলিয়াম । ১২ 
মিলেপ । ২৪ 

মিজিরিয়াস । ২৪ 
ম্যাগ্সিসিয়! কার্বব | ২৪ 
ম্যাগ্রিসিয়। মিউ । ২৪ 

ৰ ৫৬৩ | 

শপ 

৭ স্পেস তল সী 

যুফত্বিয়্াম ৷ ২৪ 
যুক্রেসিয়া। ॥ ১২ 
যুভ1 আস । ৩* 
রাস্টকৃস্॥ ১২ 
রিয়া । ১৮ 

রুট! । ১২ 
পরেনাঙ্কুলাস বাল্। ১৮ 

লাইকপোড | ৩০ 
লিডাম। ২৪ 
ল্যাকেসিস্। ৩, 
ল্যাসিয়াম এল্। ২৪ 
ষ্রেনাম । ৩* 

্্যাফি সেগ্রিয়া | ২৪ 
্রনসিয়ান। । ৩৯ 

 স্্রামনিয়াম | ২৪ 
সাইকরেেমেন । ২৪ 

সার্পাপেরিলা ॥ ২৪ 
সালফার । ৩ 
পিকুট। ॥ ২৪ 
সিকেলি কার্প,॥ ১৮ 
সিনা | ৩, 

' সিনাবার । ২৪ ॥ 

। (পিয়া । ৩০ 

দিলিক1 । ৩০ 
সিলিনিয়াম । ১৮ 

স্কুইল! । ৩০ 
স্পপ্রিয়। ৷ ৩ 

স্পিজিলিয়। । ২৪ 

1 স্যাবাইন! । ২৪ 
স্তাবাডিল। । ১৮ 

হ্যাস্বুকাস। ১৮ 

হায়সাযামাস ॥ ১২ 
হিপার সাল্ফ । ১৮ 
হেলিবারাঁস নাই । ২৪ 



তৈষজ্য-সূচীপত্র 
স্থান সঙ্ঞেপার্থ সচীপত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পরিশিষ্ট 

খণ্ড যথাক্রমে (১), (২), (৩), (8) ও (৫) সংজ্ঞায় লিখিত হইল। 

অকজ্যালিক এমিড। ূ আইরিস ভার্লিকলার। 
অও্ডকোধপ্রদাহ অর্কাইটিস্। (২) (৫) ৩৯১। ৩৯৪ । 

চিকিৎসা । (২) ২৫৩) ২৯৮। (৩) ৪$৩৮। 

অরাম। (৪) ৪৪৮ (8) ১৪৮, ৩৭১। (৫) ৩৮৯) ৩৯৫) ৩৯৬। 

উপযোগী ধাতু ইতাদি | (8) ৪৫০) ৪৫১। । লক্ষণ । (2) ৩৯৫ । 

চিকিৎসা । (১) ৩৬ ২২৭। (২) ৪৯, : সংজ্ঞা ইতাদি। (৫) ৩৯৪। 

২১০) ২৫৩) ৩০৩ । (৩) ২৭৬ (৪) ৪৬১ ৰ নাধারণ ক্রিয়।। (৫) ৩৯৪। 

8৬৮) (৫) ১৫১ ১০২, ২২০১ ২২৭) ৷ আজেন্টাম্ নাইটিকাম্। (8) ৪২১ 
৬৬, ৪১৫, ৫৩৩, ৫৪২ । ! 

রি ঙ্গণ। (৪) ৪৬) ৪৬১ | ূ টি ইত্যাদি। (8) ৪২২ 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (৪) ৪৫২, ৪৬* | | দিক 55981178 

20118 5 |. ৯২১ ২০১,২৭৮ | (৩) ৪৯১ ২১২১ ২১৮ 
ইভা ইভাদি।: (91-88%8৮51 ৰ ২১৯] (৪) ৫৯, রি ৮৫১ ২০১ 
সাধারণ ক্রিয়। | (৪) ৪৫২। হি এন 

আয়ডিয়াম। (৫) ৪২। ৫০ ১০৪, ১৮৬. ৪৫৯, ৪৫৫ 

চিকিৎসা । (১) ১৭, ২২৮, ২৩৯1 (৩) ৪৫৭। | প্রানি (1175৬ 
৩৮ 

(৪) ১১৬) ১১৯) ২৭৯) ৩১০, ৪১৯ | 2 ৰ 
(6) ৭১ ৪৭, ৫৫-_৫৯১ ৭৮, ১৭৮। বিশেষ ক্রিয়! ও লক্ষণ। (৪) ৪২৫-- 

নর ক | ৪৩৬। 
প্রদর্শক লক্ষণ | (২) ২৪৪১) ২৪৫। (৫) 

৫8, ৫৫। রোগকারণ । (8) ৪২৫। 

লক্ষণ | (৫) ৫১৮৫৪ । সংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৪) ৪২১, 8২২। 

₹জ্ঞা ইত্যাদ্ি। (৫) ৫০। সাধারণ জ্রিয়।। (৪) ৪২৫। 

সাধারণ ক্রিয়া। (8) ৫০ ৫১। আর্জেন্টাম্ মেটালিকাম। 

আয়ডফর্ম। (৫) ৫০৫। 

চিকিৎসা । (৪) ১১৯ | (৫) ৩৪ । চিকিৎসা । (৪) ৫৮। (৫) ৪৬৯) ৫*৬। 



লক্ষণ | (8) ৫০৫১ ৫০৬ । 

সংজ্ঞাদি । (৫) ৫*৫। 
সাধারণ ক্রিয়!। (৫) ৫০৫। 

আর্টিক1 ইঘুরেন্স। 
চিকিৎনা ॥ (২) ২১৬ । (৫) ৩০১। 

আর্টিনিসিয়। ভালগারিস। 
(৫) ১০০। 

চিকিৎসা! । (২) ২৫৭, ৪৭1 (৫) ১০০, 

১০১১ ২১৫। 

সাধারণ ক্রিয়।। (4) ১০7 

আণিকা। (৩) ১০৯] 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১১২, ১১৩। 
চিকিৎসা । (১) ১৪১১ ১৪২, ১৬৭। 

(২) ৭৮1 (৩) ৭০১ ১০৪১ ১২৫--১৩৮, 

২১৫) ৩২০) ৩৩৯) ৩৪১) ৩৪২) ৩৭৩, 

৪৩৯ | (8) ২৭, ৩৯১ ৫১) ৫২১ ১২৩১ 
সস শশী শী শাশী শশী পাপ শিশ্াীপ্পাশ্ীশীশাশশী শি ৩৩ পা ০ পল ৩০ 

৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪১৭ ৩৪৫, ৩৪৭) ৩৫৫ | 5 ঃ $ $ । 

(৫) ১৯ ৪০) ৮৯) ৯৫১ ২৫৭) ২৬৯১ 

৪০৭) 8১৯১ ৪১১১ ৪৬৬১ ১৯০১ ৫৪৮ । 

প্রদর্শক লক্ষণ | (১) ২২1 (৩) ৯১) ১২৩ 
স্্১২৫ | 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ ॥ (৩) ১১৪--১২৩। 

রোগকারণ। (৩) ১১৩। 
হজ্ব ইত্যাদি । (৩) ১০৯--১১২। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১১৩--১১৪ | 
(8) ২৯৭, ৩৩১। 

আর্সেনিকাম আয়ডটাম । 
চিকিৎসা । 
বিশেষ ক্রিয়। । (২) ৮। 

আর্সেনকাম এলবাম্। (২)১। 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (২) ৪--৬| 
চিকিৎসা । 

(২) ৯৭ । (৫) ৫৮১ ৫৯। 

(১) ২৫১ ২৯১ ৩০, ৪৩, ৪৪, 

১ ৯ ০ এস 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । 

রোগকারণ। 

সংজ্ঞ। ইত্যাদি | 
সাধারণ ক্রিয়। | 

চিকিৎস|। 

] 
1১৫৪) ১৫৬, ২৯৫১ ২০৭১ ২৯৯, ৩১৪১ 
৩০৯১ ৩৬৮১ ৩৯১৯১ ৩৯২ (৩) ৯৩১ ৯৮৯ 

১০৩) ১০৫) ১১০) ১৩০) ১৯২) ২৪৭? 

২৫৫১ ৩৯৭১ ৩০৯) ৩৭৮) ৪৯১১ ৪*৬-_- 

৪৮; ৪১১) ৪১২১ ৪১৩। (8) ৩৫, ৪৩) 

৪৪) ৪৫) ৫২---৫৪১) ৬৯? ৩২১ ৭৩১ ৬৪১ 

৯১, ১২২, ১৪৪---১৪৭? ১৭১ ১৮৪) 

১৮৬) ২০৭) ২৫৪১ ২৫৭, ২৭৮১ ৩৯১, 

৩০৩) ৩৯৫১ ৩১৮৪ ৩১১১ ৩৪৫১ ৩৫৩, 

৩৫৬১ ৩৭৩১ ৩৭৫১) ৩৯২, ৩৯৫১ ৪১৪, 

৪৪৫) ৪৬২ | (৫) ২১, ৫৯, ৬৬, ১৪৫, 

১৯৪) ১৯৫১ ২৪৭৯) ৩৭৭১ ৩২৪, ৩২৫) 

৩৭৪১ ৩৭৫) ৩৭৬) ৩৮৮১ ৪০২) ৪৩০১ 

৫৫৩ ৩৯৩) ৫৪২১ ৫৪৫ | 

প্রদশক লক্ষণ । (১) ১৯, ২৩১, ২৩২) 
৩৭০1 (২) ৩৯--৪৮১ ১৩৬, ১৮৮) 

২৪৪১ ২৫১) ৩৬৬, ৪৪২ । (৩) ২৭, 

৬৩, ৬৫১ ৩১৬) ২৯১১ ২০১ ৩৯১ ৪১১ 

৩১৯৬১) ৩৯৮ 1 (৪) ৭৬; ১৭৯) ১৮০, 

১৮১, ২২৭; ২২৮, ২১৬। 
(২) ৮--৩৯। 

(২) ৬। 
(২) ১--৬। 
(২) ৬--৮। 

আষ্টিলেগ । (৫) ৩৫৭ ৩৬৬। 

(২) ২১৩ | (৫) ২৬১), ৩৫২, 

৩৬৭, ৩৬৮ । 

। লক্ষণ। (6) ৩৫৯, ৩৬*। 

! সংজ্ঞ। ইত্যাদি--(৫) ৩৬৬ । 
| 

ূ 
সাধারণ ত্রিয়।| (৫) ৩৬৬ 

ইউ (ঘু)পেটেরিয়াম পাপুররিয়াম । 
(৫) ১০০1 ১১৭। 

৪৬, ৮২, ৯৯১ ১৪৭, ২২৯১ ২৪২, | চিকিৎস! | (১) ৩৭*১ ৩৭১1 (৩) ৩১৫) 
২৯৯) ৩৩৮১ ৩৪৪ । (২) ৪৮---৪৪+ ১৪৪, (৫) ১১৭) ১১৮ । 



[৬০ 4 
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৭৭, ৩৭১ ইকুইসিটাম হাইমেল । 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১১৭। 

ইউ(ষু পেটরিয়াম্ পার্ফলিয়েটাম্। 
(৫) ১০০ 1 ১১৩। 

৩১৫ | 

ইগ্নেসিয়। । (২) ৩১৬। 
উপযোগী ধাতুআদি । (২) ৩১৮-৩২*। 
চিকিৎসা । (২) ১৪৪, ১৪৭, ১৯৪) ১৯৫, 

২৪৬১ ৩০৫, ৩৩৪--৩৪৮ | (৪) ৪৯, 

১১২, ২০৯১ ২৪০) ২৪১, ২৭৪, ২৭৫, 

৩৪৭৯, ৪৪০, 88৫ | (৫) ৩৫? ৪৬, 

২৮১, ৩০৯১ ৩৮৮১ ৩৯৩, ৪০২, ৪৭৭ 

[চিকিৎসা । (৩) ১০৩, ৪০০ | (৪) ৩৩৯, 

৩৫০ | (৫) ১১৪৫, ১১৬, ১১৮। 

প্রদশক লক্ষণ | (৫) ১১৪। 

₹জ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১১৩, ১১৪। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১১৪। 

ইউ(যু)ফর্কিয়া করন্টো। 
(৫) ৪২৫1 ৪৩০ | 

ঙ 

৪৮৫১ ৪৮৯, ৪৯০, ৫২৩, ৫২৪, ৫৫২ ॥ 

প্রদশক লক্ষণ । (১) ২১। (২) ১৩২, ১৮৭, 
২৪৬, ৩২৫--৩২৮ | (৪) ১৯৯, ২২৮, 

শশী শশী শশী শপ শশা 

২২৯। 
চিকিতম। 1-1514251 | বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (২) ৩১৫--৩২৫। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৩০ | (৩) ২৪ । 

- পাশপাশি ইউ ফর্কিয়াম রেজিনিফেরা! । ; রোগ্নকারণ। (২) ৩১৪। 
(৫) ৪২৫1 ৪২৮। সংজ্ঞদি। (২) ৩১০--৩১২। 

চিকিৎস|। (৩) ৩২০.। (৪) ৩১৪ । সাধারণ ক্রিয়া! । (২) ৩১৪, ৩২৫ । 

(৫) ১৬২, ৪২৯, ৪৩৪ । ইণ্ডিগো । 

লক্ষণ | (৫) ৪২৮১ ৪২৯। চিকিৎসা | (২) ৩৪৮ (৫) ২১৫, ২৯৪, 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪২৮। ৪০২। 

ইউ[ু)ফেঁসিয়া অফিসিন্তালিস। | ইথুসা সাইনেপিয়াম। (৫) ২১১। 
(৫) ২৪৫। চিকিৎসা । (২) ২৫২, ৩৮৮ (৩) ১৫৪, 

চিকিৎসা । (১) ১৬৬ । (৩) ১২৮। (৪) ২৯৪, ২৯৬। (৫) ২১২, ২১৩। 
৩৭৬, 8১৪, ৪৪৩। (৫) ১৯১, ১৯৫) লক্ষণ । (৫) ২১২। 

২৪৭---১৪৯। সংজ্ঞ| ইত্যাদি। (৫) ১১১। 

লক্ষণ ॥ (৫) ২৪৫-_-২৪৭। সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২১১। 

ংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৪৫ । 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৪৫। ইন্তাস্থি ক্রকেটা । 

ইউ/যু )ভা আসাই। (৫) ২১১। ২১৩। 

মত্রন্ত্রোগ-_মূত্রশিলাদি । (৩) ৩১৮। চিকিৎসাঁ। (৩) ২১২। (৫) ২১৪, ২১৫ | 



ইপিক্যাকুয়াহা৷ । (২) ৩৭৭ 
উপযোগী ধাতুআদি। (২) ৩৭৯, ৩৮০ | 
চিকিৎসা । (১) ১১৪, ১৫০, ২৬৮ । (২) 
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' ইন্কুলাস হাইপকাষ্টেনাম | 

(৫) ৫০১। 

9৮১ ৮০১ ৮১১ ১৪৮১ ১৫৫, ৩৮৮--৩৯৩। চিকিৎসা । (১) ১০৯ | (১) ২০৭, ২৬১ 

(৩) ৪০) ৪২১ ৯৬-গ, ৯৭, ১৫৪, ১৭০) 

১৭১১ ১৭৪) ৩৭৩, ৪১২, 8৫৮ | (৪) ৯২) 

৩০৩ । (৫) ১১,৪৮১, ৩৯০, ৪০৯,৪৯৪ | 

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ | 
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (২) ৩৮১--৩৮৩। 

রোগকারণ। (২) ৩৭২ | 

ক্স! ইত্যাদি । (২) ৩৬৯--৩৭১ | 

সাধারণ ক্রিয়া ॥ (২) ৩৮১। 

ইপমিয়! নিল্। 
মুত্রশল। (৩) ৩১৮। 

ইরিজিরণ। (৫) ১০০1 ১১৩। 

চিকিৎসা । (৫) ১১৩, ৯৬১ | 
সংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ১১৩। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১১৩। 

ইরিঞ্জিয়াম একোয়াটিকাম। 
(৫)২১১। ২১৫ । 

চিকিৎসাঁ। (৫) ২১৬। 
লক্ষণ | (৫) ২১৬। 
সাধারণ ক্রিয়। | (৫) ২১৫, ২১১। 

ইলেটেরিয়াম । 
চিকিৎসা । (২) ৩৯২ | (8) ১৯৮ | (৫) 

২৫১১ ৩৮৯) ৪২৬১ ৪২৭ | 

ইল্যাপৃস্ করেলিনাস্। 
(৫) ২৭২। ২৭৭ 

চিকিৎসা । (৪) ৩১। (৫) ২৭৭। 

জ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭৭। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৭৭। 

(8) 8৪১ । 

লক্ষণ । 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫০১ । 

(৫) ৫০২ । 

(৫) ৫০১, ৫০২ । 

একনাইটাম। (১) ১। 

উপযোগী ধাতুআদি | (১) ৩, ৪ 
| চিকিৎসা | (১) ২২--৪৮) ৫৭, ৫৮, 

মি 

[ ১০৯ ১১ 

১৩৬১ ১৩৭, ১৫৮, ১৭১, ২৬৪৭ ৯ ৬৫ 
ঠ ৯ ঙ ঞ 

₹৬৭১ ৩২৬, ৩৪৯৮১ ৩৫১ । (২) ১৯, 

৬৩, ৭8১ ১৫০; ১৫১, ১৫৭, ১৯৮, 

২০৯১ ২৬৪, ৩৬৯, ৩৭৭০৭ ৩৭৬ | 

(৩) ৬৮, ৩২, ৩৬, 8৯) ৪৩, ১৭৬, 
ঠ $ পঁ 

১২৬. ১৯৪, ২৮৭, ৩২৬. ৩৩৮, 85৭, 
$ 9 % চু 

59৫৮ । 

] ৯১ 

(8) ৫৭, ৮৬৮৬) ৮৮) ৯, 

১৪৪) ১৪৫) ১৪৬১ ৩৭৪, ৩১; 
(৫ 

৫৬, ৬৪) ৬৬, ১১০, 

ৃ ৩৩৬, ৩১১, ৩৯৪১ ৪১৪,8৪৫ | 

১০ ৯০ 
রঙ 

১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ₹৩৮? 
৪ ৯ 

৩৯৩, ৪০২, ৪১৮, 8৮৮, 

8৪৫০ ৫১৭) ৫১৮ 
রঙ & 

& ১৯) ৫৮৮, 

৫৪৫২ | 

ভি লক্ষণ । (১) ১৬--২২, 
(২) ৪০, 8১? ৪২, ৪৫) ৩৩১, 

৩৬৪, ৩৬৬ | (৩) ১২৪, ১৪৯7 

৪৩৫) 8৫২ | (৪) ১৩৯। 

বিশেষ ক্রিয়া! ও লক্ষণ । 

রোগ কারণ । (১) ৪। 

জ্ঞ। ইত্যাদি | (১) ১--৩। 

(১) ৪---১৬। 
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একালিফা ইপ্ডিকা । সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৫৭, ৩৫৮ 

(৫) ৪২৫ | ৪৩২ । ূ এগ্রাস ক্যাষ্টীস । (৫) ৪০৩। 
প্রদশক লক্ষণ | (৫) ৪৩১ । | চিকিৎসা। (১) ৩৪৬। (২)২১৭। 1৪) ৮৭।| 

সাধারণ ক্রিয়। লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৫) | (৫) 28৫, ৪০৩) ৪০৪ 

৪৩২ ৰ ূ লক্ষণ । (৫) ৪০৩ । 

এক্টিয়া রেসিমসা (সিমিসি-. ) সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৩ 
ফিউগা ! (৫) ১। ৰ এঙ্গাট্টিউরা | 

চিকিৎসা । (১) ১৯১, 2৯৯৭ 5৫০1 (২) ূ ধনুষ্টন্ক।র বা টিটেনাস । (৫) ১৬৬ । 
১৪৮, ২৫৫) ৯৬৪ | (৩) ২৮৮ | (8) ৯৭, | এট্রোপিয়া। 
৩৫৯) ৩৬২৭ ৩৮১৮ | ৰ চিকিৎনা। (১) ৫৯, ৯৫ | ৮) ৮৬। 

প্রদশক লঙগণ |: 6) ৫ 

লক্ষণ | (৫) ২৫ | 

৮৭) ৩৯১ । (৫) ৫১৮৪ ১৩১৭ ৮৪৬, 

এডনিস ভার্পেলিস্। (৫) ১1 ১৬। 

সংজ্ঞা উত্যাদি। (৫) ১! চিকিৎসা । (৫) ১৬, ২০১। 
সাধারণ ক্রিয়া (৫) ২। 1 লক্ষণ | (৫) ১৬। 

'জঞ1 ইতা।দি | ১৪ | 
এক্টিয়। স্পাইকেট] । ৃ 

(৫)১। ১৯ 1. এনাকাডিয়াম ওরিএণ্টাল। 

চিকিত্ন।। (১) ১৯৯ । (5) 5, 5১, ৃ (১) ৩৮৩ । 

৯৮৭ | (৫) ১২, ১৩। 1 উপযোগী ধাতুআদি । (১) ৩৮৫- ৩৮৭ | 

লক্ষণ । (৫) ১২। ূ চিকিত্ন।। (১) ১৮২, ১৮৩, ৩৮২৭ ৩৯ ৩ 

সংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ১৩। । ৮০০ | (২) ১৩৬, ২০৪ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৯। । (৪) ২৭, ১৬৫) ২২৯, ২৩৮, ৩৪৭, 

| ৮১৬ | (৫) ৬৫, ১৪৫৭ ৪৮৯ | 

ূ প্রদশক লক্ষণ । (১) ৩৯১-৩৯৩। (২) 

1 ১৩৬১ ১৯৯ | (৪) ৩৯৯ । 

এগারিকাস মাঙ্কেরিকাস। 
(৫) ৩৫৭ । ৃ 

চিকিৎসা । (১) ২৯৬, ৩৩৯ । (১) ১৪৮, ! বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (১) ৩৮৭--৩৯১। 

১৫৫1 (৪) ২৭। (৫) ৩৬১--৩৬৩, 1 রোগকারণ | (১) ৩৮৭ | 

৩৯৩ । ূ সংজ্ঞা ইত্যাদি | (১) ৩৮৩--৩৮৫ | 

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৩২। (২) ১৩৬। সাধারণ ক্রয়. (১) ৩৮৭। 

ই এনিসাম ষ্টিলেটাম। 
লক্ষণ । (৫) ৩৫৯, ৩৬৭ | 

হজ্ঞ| ইত্যাদি । (৫) ৩৫%। যঙ্্ম(কাশ বা থাইসিস্। (৫) ৩১৬ 
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এন্টিমনিয়াম জ্ুডাম এপমফিয়া | 

(৩) ১৩৯ । আর্ণব বমন (998-910100933), 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৪১, ১৪২। 
চিকিৎসা । (২) ২০৫, ৩৯৯, ৩৯১ | (৩) | 

১৫০--১৫৬, ২৮৩) ২৮৪, ৪৫৯ | (৪) প্রদর্শক লক্ষণ | (২) ৩৮৭ | 

৪১৫ | (৫) ২১) ২৭৭ ৫৯) ৯৭ | 

প্রদশক লক্ষণ । (১) ২৩০। (২) ২৪৮, | 
৪০২১ ৪০৩। (৩) ২৫, ১৪৯) ১৫০ | | 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১৪৩-- | 
১৪৪ | ূ চিকিৎস। | (২) ৮৬ | (৪) ৩০৪১ ৩৫৮। 

রোগকারণ | (৩) ১৪২। (৫) ২০২) ৪৫২ ৪৫৩ । 

(৫) ৩১৫ 

এপসাইনাম কেনাবিনাম । 

(৫) ৪৫১ | 

ধজ্ঞা ইতাদি। (৩) ১৩৯--১৪১ । ূ প্রদর্শক লঙ্গণ। ৪৫২। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৪২, ১৪৩। লক্ষণ । (৫) ২৫১, ৪৫২। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৫১ । 

এটিমনিযাম টার্টারিকাম। ৃ 
(৩) ১৫৭। এপিস্ মেলিফিক] । 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৫৯, ১৬০ | (8) ২৮১। 
চিকিতসা । (১) ১১০, ১৩০৮ ১৪০৪ ১৪১, উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ২৮৩, ২৮৪ 1 

১৫ ৪ ১৭২১ ৩৮০১ ৩৮১ । (২) চিকিতস। | চি) ২৫) ২৮, ২৯১ ৮৩, ৮৫, 

৩৮৮, ৩৯৯ | (৩) ১৫৬ ১৬৯ ৯৮) ১০৭, ১২০১ ১৩৭৭ ১৩৯১ ২৪৭ । 

১৭৭,৩৭১ ৩৭২ | (8) ৩৩৬। (৫) (২) ৮৯, ২৫২1 (৩) ৩৬, ২৮৯) ৩০৮, 

৪৭) ৮৯) ৯৮, ১৭৬, ৫৪৫ | ৩১৩১ ৩৭০১ ৩৮০ | (8) ৩৯১ ৫২ ৫৩১ 

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ | (২)১৬৭--- ৫৬১ ৫৯) ২৫০) ৯৯৭__-৩১৪) ৩৩৯৪ 

১৬৯ । ৩৫১, ৩৫৬১ ৩৫৭, ৩৯৪১ ৪১৯। 

বিশেষ ক্রিয়। ও লঙক্গণ | (৩) ১৬১--১৬৭ | (৫) ২০. ৯৫, ১১৬) ১৩৩) ১৪৩, ৩২৮১ 
রোগকারণ | (৩) ১৬০ । ৪5৪) ৪৫৩) ৫২৪ । 

জ্ঞ! ইত্যাদি । (৩) ১৫৭--১৫৯। প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৮৭) ১৯১, ৪০৩। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৬০) ১৬১ | (৩) ১৬৯। (৪) ২০১ ৭৭) ২৯৫ 

ণ ২৯৭ । 

এন্ীদিনাম । (৫) ৩১৯। ৩২৩। বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ২৮৫-- 
চিকিৎসা । (২) ৮৯, ৯১1 (৪) ১২৩। ২৯৫ 

৫) ৩২৪, ৩২৫, ৩৮১ । রোগকারণ । (৪) ২৮৪, ২৮৫ | 

ধজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩২৩। জ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ২৮১--২৮৩। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩২৩) ৩২৪ । সাধারণ ক্রিয়। | (৪) ২৮৫। 
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এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্। সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৯৭। 

(৫) ২৫৫। এমনিয়াম কার্বনিকাম 
চিকিৎসা । (৫) ১৫৫, ২৯১। (৫) ৮৩1 ৮৪। 
লক্ষণ (৫) ২৫৫। | চিকিৎসা | (৯) ২০৭ | (৩) ২১০) ৪৫৭ | 

সংজ্ঞ। ইত্যাদি। (৫) ২৫৫ | | (5) ১৬৬। (৫) ৮৭--৯০) ৯৪) ৯৫ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৫৫। প্রদশক লক্ষণ। (৫) ৮৬, ৮৭। 

এবিস্ নাইগ্রা । (৫) লক্ষণ | (৫) ৮৫, ৮৬ | 
২৫৫1 ২৫৬ | ূ সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৮*। 

চিকিৎসা । (২) ১৫৮, ২০৫ | (5) ৯৬। (৫) ূ এমনিয়াম গামাই। 
২৫৭। চক্ষুরোগ । (২) ২৫৮) ৪০৭ | 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ২৫৬ । ৰ এমনিয়াম ফসফরিকাম। 
| 

লক্ষণ । (৫) ২৫৬ । । চিকিৎসা । (৫) ১৯, ৯৮। 

ধজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৫৬। 

মুত্র ও মৃত্রযন্ত্র রোগ | (৪) ৫২ । 
এব্রটেনাম্ (৫) ১০০। ১০১। 

এমনিয়াম ব্রোমেটাম | 
চিকিৎসা । (৫) ১০২--১০৪, ১৭৮১ ৯৮৩ । 

প্রদশক লক্গণ | (২) ২১৪, ১৪৫ | ূ (৫) ৮৩। ৯৮। 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০১। | চিকিৎসা । (৫) ৯৯। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০১১ ১০১ | | সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৯৮১ ৯৯। 

| এব্সিন্ছিয়াম্ (৫) এমনিয়াম মিউরিয়েটিকাম । 

১০৩ | ১০৪ । (৫) ৮৩। ৯০ | 
চিকিৎসা । (১) ১৩৪। (২)২৬১। 15)২ ৮৮১ 

৩৭৬১ ৪৪৯১ | (৫) ৮৯) ৯৩--৯৭১ «8 | 

প্রদশক লক্ষণ । ১) ২৪৯ । (৫) ৯৩। 

লক্ষণ । (৫) ৯০--৯৩ 

চিকিৎস। | (৫) ১০৫, ২১৫। 
জ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৪ | 

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৪, ১০৫ | 

এভিনা স্তাটিভা । | সংজ্ঞা উত্যাদি। (৫) ৯০। 
(৫) ৪৫৬। সাধারণ ক্রিয়া। (৫)৯০। 

সাধারণ ক্রিয়৷ এবং চিকিৎসা | (৫) এমিল নাইট্রাস। 
৫৬ । চিকিৎসা ! (১) ৯৬। (৪) ৫৭। (৫) ৮৭৮ 

এমনিয়াম কষ্টিকাম । (৫) ৮৩1৯৭ । এম্ব1 শ্রিসিয়া (৫) ৩১৯। 
চিকিৎসা | (৫) ৮৮, ৯৭, ৯৮ চিকিৎসা । (২) ৩৪৫ (৩) ৩৭৮ | (8) ৮০১ 

ংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৯৭। ২০৬। (৫) ৮৭) ২২৬১ ৩২১-৩২ত। 
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প্রদ্পক লক্ষণ । (৫) ৭৮ | 

লক্ষণ । (৫) ৩২০১ ৩২১। ররর 

সংজ্ঞা ইতাদি | (৫) ৩১৯ । চিকিৎসা | (2) ২৪৭ ২৬১ । 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩১৯) ৩২০ | এল্লয়াম সেপা। 

| এলাম। 

এবানিয়া ডায়াডেমা | ৷ (৫) ১৯২। 

(৫) ৩০৮ | ৩১৬ । | চিকিৎসা । (১) ১১০৯ ১১১ | (২) ৫&। 

ৃ ১৩ র্ মি 
চিকিংত1-155551 80 588171 54 88328 নিস 

ৃঁ | ৩৪৯) ৩৫০ | 
৩১৮ । 

প্রদশক লক্ষণ | (২) ১১। (৫) ৩১৭ | লক্ষণ রর (৫) ১৯৩) ১৯৮ | 

লক্ষণ! ৩১৭) ংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ১৯১ । 

স"জ্ঞা ইতাদি। (৫) ৩১৬। সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৯২ । 

পাধানণ [ক্রয়া | (৫) ৩১৬) ৬১৭। এলুমিনা । (৫) ৭৩। ! 

এরাম টিকিলাম | : চিকিৎসা । (১) ১৬৯। (২) ৩০১। 

(৫) ৪৬৭ । ৷ ৪০৭ | (৩) ২১১) ২৯০৪ ৩৭৩১ ৩৭৫, 

[চিকিৎসা ; (১) ১৫১) ৩০৯1 (৯) ১৬৮) ৮১০১ ৬১৩) 5৪০1 (৯) ২৭১ ১৪২, 

৩১১, ১১৫ | (৫) ১৯১ ১৯৫) ২৯৯, ১৮৯১ ২০১৯ ২৩১) ৪১৫ | (৫) ৬) ৭৮ 
৭১৮৭ ৪১৯১ ৫৫৭ | 7৮৯০ ১৮৭ 

প্রদশশক লক্ষণ। (৫) ৭৭) ৭৮ | 
লক্ষণ । (১) ৭৮৭৭1 

হজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) 4৩। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৭) ৭৩, ৭৯ | 

এলেষ্টি স্ ফ্যারিনসা 

প্রদর্শক লক্ষণ | (৫) ৯৬৮। 

লক্ষণ /। (3) ৯৬৭১ ৯৬৮ । 

সংজ্ঞা ভতাদি। (৫) ৪৬৭ 
নাধানণ ক্রিয়া । (৫) ১৬৭ । 

এরালিয়! রেসিমসা । 
শি শাশীীািশীশাশশ শিশ্ন 

শাসশগ্ধরোগ 1 তে) ত৭২। ক্_ীজননেক্রিয় রোগ । (৫) ১৯১। 

এইরিজিরণ। এলো । (৫) ১৯২ | ১৯৫। 
চিকিতন। (৩) ৯৭, ৩১৭ চিকিৎসা । (৩) ৪২১ ৬৬১ ৪৪০ | (৪) ২০৩ 

এলাস্াস গ্র্যাগুলোসা 2 
(৫) ৪৭০ | প্রদর্শক লপ্ষণ । (৩) ৩৭৬। 

লক্ষণ! (৫) ১৯৬) ১৯৭। 
চিকিৎসা । (8) ৩৫৫১ ৩৫৬ । (৫) ৪৭০১ সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৯৫। 
এ সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৯৬। 

প্রদশক লক্ষণ । (৩) ১৪৯। ৃ 

লক্ষণ । (৫) ৪৭০ | এসাফিটিড|। (৫) ২১১ । ২১৩। 

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৭০ । চিকিৎসা । (২) ২১৭। (৩) ২৪। €৪) 
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ওলিয়েগ্ডার ৷ (৫) ৪৫১1৪৫৩। ১২২,১৭১ | (৫) ২১৯--২২২) ২৮১১ | 

| চিকিৎসা । (৩) ৯৬খ | (৫) ৪৫৪) ৪৫৫। 

| 

৷ 
| 

২৮৮ । 

লক্ষণ । (৫) ২১৭---২১৯) 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২১৬১ ২১৭। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২১৭। 

ওসাইনাম। 
পুয়ধাতু বা গণোরিয়া । (৩) ৩১৮। 

্ এসেটিক এসিড | : ককুলাস্ ইপ্ডিকাস। (৫) ৪৮৩। 
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৪৪ 

চকিৎসা | (২) ১৬০) ১৯৩, ২১১,২৫৫ 
শিশুক্গয়রোৌগ | (৫) ১০৪। 17 দির 

৩৩১ ৩৩৬৪ ৩৪০ | (৩) ৩০১ ১৯৫) 

এসেরাম । ১১৩। (৪8) &৫) ৭৮১ ২৩৪) ৫৩৪ | 

(৫) ১৪৫১ ২৮১) ৪৮৮--৪৯০ | 

প্রদশক লক্ষণ | (৩) ৬৪, ৯১০ | 

লক্ষণ ॥ (৫) ৪৮৬-_9৮৮ 

সংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ৯৮৬। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৮৬ । 

অগ্প চিকিৎসাস্তিক চগ্চুবেদনা | (২) ৩৪৪ 
(৫) ৩৯৩ । 

এম্পারেগাস্। 

ঈৎপিগুরোগ | (8) ৩০৫ | 
ৃ 

ওপিয়াম | (৩) ৩৬। ূ ককুলাস ভিসিকুলোস। । 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩৪৮ ূ মুখ ও গল গহ্বরে রোগ । (৫) ১৭৬। 

৩৫৩ | [ রি 
(2 ক রয় অ 
চিকিৎসা । (১) ৭২) ৭৪, ২৯৯১ ৩০*, | ক্লিয়ারিয়া আমো । 

৩০৫, ৩৩৩, ৩৩৪% ৩৩৮, ৩৫০১ ৩৫৯ । ূ মুত্র ও মুত্রযস্ত্র রোগ! (৩) ৩১৮। 

25 কন্ভ্যালেরিয়া মেজাস্। (৫) ১৯২। 
৩৩৯ 1 তি) ১২৬, ১৩৮, ২০৪১ ২১৬১, 

৬৬৫--৩৮০--৪ ০৮ | ৃ ২০০ | 

(৪) ৫২) ৫৯) ৮৫১ ১৪৩) ১৪৯) 8৪৬। ূ চিকিৎনা | (৫) ২০০---২০২ | 

(৫) ৩৯১ ৩৪৭) ৩৯০১ ৫৩০ | | সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২০০ । 

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২১, ২৯৪, ৩৩৩১ ! সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২০ | 
৩৩৪ | (৩) ১৬৮) ১৬৯) ৩৬৪---৩৬৫ | 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (৩) ৩৫১--৩৬৩। কফিয়া ক্রুডা ॥ (৫) ৫৫১। 

রোগ কারণ । (৩) ৩৫০ । ূ প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৯ । (২) ১৩৩) ১৩৪; 

জ্ঞ। ইত্যার্দি। (৩) ৩৪৬--৩৪৮ 1 ৩৩৪ । 

সাধারণ ক্রিয়। । (৩) ৩৫১। তজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ৫৫১ 
সাধারণ ক্রিয়। লক্ষণ ও চিকিৎসা । (১) 

ও(আ)নস্মডিয়ম | ৩২, ৩৫৪ | (২) ২১৫) ৩৩৪১ ৩৭৪। 

শিরঃশুল | (৪) ৭৮ (8) ৪৪০1 (৫) ২৭) ৩৯২) ৫৫১) ৫৫২। 
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কর্ণাস ফ্রুরিডা | বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ৫৬-৬২ 1 

রোগ কারণ! (৩) ৫৬। 
গা। (৩) ১০২ | 

সি ত্জ্] ইত্যাদি । (৩) ৫৩--৫৫। 

চিকিৎসা | (১) ১৪৪ | (৩) ৭০১ ৭১১ ২৮৮ 

€) ৮৭ । ৫৫) ১০১ ১২১ ১৪৫৭ ২৯১, 

৩৮৩--৩৮৫১ ৪৯২ । 

লক্ষণ । (৫) ৩৮২, ৩৮৩ । 

সংজ্ঞা ইত্যাদি | (৫) ৩৮২। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৮২। 

কষ্টিকাম (৩) ৩২১। 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৩২৩, ৩২৪ | 
চিকিৎসা । (১) ১১০) ১১৯) ৩৫৪ । (২) 

১৪০১ ১১৭) ২৫৯ । (৩) ৩৫) ১৯৪ 

২৮৯১ ৮০৯ ১৫) ৩৩৫-৮ ৩5৫৪ 

5 

কলসিন্থ । (৩) ১৭৮ | ৩৭৮ | (8) ৪৯) ৫8) ১১৮) ২০৪, 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৮০ । 

চিকিৎস! ] (১) ১০৭১ ২৬৮ । (২) ৩৬৮ । 

(৩) *৯০ - ১৯৬) ৩১০, ৩৪১৫ । (৪) 

৮০১ ৩৩৯৬১ ৩৩৪, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৯ 

(৫) ৯৫, ৯৭) ১৭৫১ ২৪৮১ ৩০৬১ ৩৩৪ 1 

প্রদশক লক্ষণ | (১) ২০1 (২) ১৩৬, 

১৩৭ । 

শি স্পেস পি শশী সী স্ীশীশিত শী িপস্প তি পাশিশাপপীশীশী শশা দিপা শি শীত শা্িশিিশীশীশিশ্পাটিশট 

৭৮১ ৩৪৩১ ৩৯৭ 1 (৫) ২৭১ ১০৭১ (৩) ৩৩৪) ৩৩৫ | (৪) ৯৭৩ । 

৩৪৫) ৩৫১৪ ৩৫৯) ৩৮৮) ৪২৬) ৪৯২ | | বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ । (৩) ৩২৫--৩৩৩ | 

প্রদশক লক্ষণ। (৩) ১৮৮) ১৮৯ । | রোগকারণ । (5) ৩৯৪ । 
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (৩) ১৮১--১৮৮। | সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ৩২১,৩২৩ | 
রোগ কারণ । (৩) ১৮১। সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৩২৫। 
জ্ঞা ইতাাদি। (৩) ১৭৮--+১৮০ | 

সাধারণ ক্রিয়।। (৩) ১৮১। 

কলিন্সনিয়া | 
চিকিৎসা । (২) ৬১১ ৩৪২ | (৫) ১৯৯) 

কাওুরেজ । 

কর্কট বা ক্যান্সার । (৫) ২২৬। 
্ 

| কাঁডাস.মেরিয়ানাস.। (৫) ১০০।১০৫। 
চিকিৎসা । (৫) ১০৬) ১০৭ । 

স্াপ্পীেপপাী? শী শিস পস্পিপিপপা পাপ 

১০১ | কক; (৫) কীর্তি 

কল্চিকাম। (৩) ৫৩। । সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৫। 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৫৫। | সাধারণ ক্রিয়া (৫) ১০৫) ১০৬। 
চিকিৎসা । (১) ১৪৪, ১৪৫। (২)৬৮, ৭১ | কার্ব এনিমেলিস,। (৫) ৫০৭1 

৭৩) ৭৪, ২২০৪ ৩০৮ | (৩) ৬৪--৭২, চিকিৎসা (১) ২৪৯ । (২) ১৯৩। (৩) ২৪ ? 

৯৫) ৯৬ ক, ৩১০ | (৪) ৪৭) ৪৮) ৪১২ (৪) ৩৩৩। (৫) ৪৮১ ৩৭২১ 

৫০) ৫১) ৫২) ১৪২১ ২০৭9 ৩৪৮ | ৫ ০৮৫১০ 1 

(৫) ৪১১ ১২৫১ ৪০১১ ৪১৯? ৪২২১ ৪২৩১) লক্ষণ । (৫) ৫০৭--৫০৮। 

৪২৪১ ৪৮৯। ২জ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ৫০৭। 

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৬৩) ৬৪ । (৪) ১৮০। সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫*৭। 
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কার্ধ ভেজিটেবিলিস । (৩) ৩৮১ | 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি | (৩) ৩৮৩--৩৮৫ | 

চিকিৎস! 1 (2) ১৬, ১০০ | (২) ৫৬, ৫৭, 

৬৮, পি ৭ ৩১ ৭8, ন৮১ 9৯) ৮৭৯, ১৫৯, 

১০৮ | (৩) ৩৯১ ৯৩১ ৯৪; ৯৫) ৯৬-ক;। 

৩৯৮--৪১৮1: (5) ৮৫5 ৪৬) ৩৭, ৫২১ 

৫৫) ৬০) ৬৩. ৬৪) ১৯৬১ ৯৫৭১ ৩৫৩) 

৩৫৬) 8১৫ | (৫) ৮৮, ৮৯১ ৩৩৭) ৩৮৮১ 

৫০৯) ৫৫১ । 

প্রদর্শক লক্ষণ | (১) 
+ ৩৭) ৩৯৮--৩৯৮) ৯৩০ | 

৯৬ | (৩) ২ ৩৬) 

(8) ১৮০, 

১১৯১ ৪৩৭ | 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ | (৩) ০৭) ৩৮৫-- 
৩৯৪ । 

রোগকীরণ । (৩) ৩৮৫ । 

সংজ্ঞা ইত্যাদি | 
সাধারণ ক্রিয়া । 

(৩) ৩৮ ১ ৩৮৩ । 

(5) ৩৮৫ । 

কার্বন বাইসাল্ফাইড। 
কর্ণরোগ | (৬) ৩৩৯ । 

কার্বলিক এসিড । 

চিকিৎসা | (৩) ৩১৪ ৩৯০ । (8) ৩৯১ ৫২ 
(৫) ৩২৫১ ৫১০ | 

প্রদর্শক লক্মণ। (১) ৩৯৩। 

কিউবেবা! । 

মূত্র ও মুত্রবন্থ্ররোগ । (৩) ৩১৩ 

কিউরেয়ার | 

(২) ৩১৫। 

কুইলারিয়া । 
(৪) ৮৩। 

ত্বকরোগ । 

নাসিকারোগ । 

। _ কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম 
চিকিৎসা । 

কুপ্রাম এসেটিকাম। 
পরিপাকযন্ত্রসংস্ষ্ট রোগ । (৩) ১১৮ 

কুপ্রাম মেটালিকাম | (৩) ১৯৭ 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৯৯) ১৭ 

চিকিৎসা | (১) ৭৭) ৮২, ১৫০) ৩০ ৩। 

(৯) (৩) ১৭৫, 

৬১০১৯৯০১১৮১) ২৫৩১ ৩৪১ । (5) 

(৩) ২১৩) ২১৬১ ২১৮ | 

১৪৭) ৩৩৯) ৩৮৯ । 

ণ ১৬২১ ১৪৪ | (৫) ৪৬১ ২৩৪) ৫৮১? 

৫৪১ | 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১০৯১ ২১০) ৩৪৫) 

5০০১ ৪০১ | (৪) ১৩৯১ ১৪০ | 

বিশেষ কিয়! ও লক্ষণ | (৩) ১০১--০০৯ | 
রোগকারণ। (৩) ২০০ । 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৯৭--১৯৯। 

সাধারণ ক্রিয়া | (৩) ২০০১ ২০১। 

কুপ্রাম সাল্ফেট 
: বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ২০২। 

ৃ কেঞ্চালাগুয়া | 

| জ্বররোগ। (৩) ১০৩। 

ককা' 

চিকিৎসা । (৮) ২৩৮। (৫) 8৪৮ | 

কোকাস ক্যান্টাই | 
(৫) ৩০৩। 

চিকিৎসা । (৩) ২৫৩। (৪) ৩৭৫ । (৫) 
৩০৪) ৩০৫১ ৩৮০ | 

লক্ষণ । (৫) ৩০৩১ ৩০৪ । 

তা ইত্যাদি । 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩০৩। 

(৫) ৩০৩ । 



4৯ এ 
কডিন। সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৭। 

অক্ষিপুটআনর্ভন । (৫) ৩৯৩ | ক্যাডমিয়াম। 

কোনায়াম ম্যাকুলেটাম | চিকিৎসা । (৪) 8৬1 (৫) ২৭৬ | 

(৫) ২১১ | ২২২ ক্যানাবিস ই্ডিকা (৫) ৪৪৬। 

চিকিৎসা । (২) ২১০১ ১৬৪১ ৩০৮ । (৩) চিকিৎসা । (১) ৩১ (২) ১৯৭। (৩) 
১০৫১ ৩১৬১ ৩৭২১ ৪৫৭ । (8) ২৮১ ৮১১ ৩১২1 (৫) ৮৯৮) ৪৩৯) ৪৮৮ | 

৯১০১ ২৫৩১ ৩৪৭। (৫) ২২৬--২৩৭১ লক্ষণ । (৫) ৪৮৭) ৮৪৮ । 

৩৪৪ | সংজ্ঞ। ইত্যাদি। (৫) ৮৪৩। 

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৪৭ | সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৪৬ । 
লক্ষণ । (৫) ২২২--২২৫ | ্ 

সংজ্ঞা ইতাদি। (৫) ২২২। ক্যানাবিস্ ্ ত ১০৬ 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২২২। (৫) ৪৪৬। ৪৪৯। 

কোপেবা। চিকিৎস। | (৩) ৩১৪১ ৩১৫ (৪) 8৪৭ । 

পুয়মেহ বা গনোরিয়া । (৩) ৩১৬। (৫) ১৩৪) ৪৫৭ । 
লক্ষণ । (৫) ৪৪৯১ ৪৫০ | 

ূ কোবা্ট। সংজ্ঞা! ইত্যাদি। (৫) ৯৯৯ । 
চিকিৎসা । (২) ১৪৮১ ১৬২ ১৯৭ সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৪৯। 

কোবা। ক্ান্থারিন্। (৩) ২৯৩। 
কলের! বা ওলাউঠা | (৩) ৪০৭ উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ২৯৫) ২৯৬। 

কোরেলিয়াম রুব্রাম। (৫) ২৯৯ । চিকিৎস|। (১) ৩০৬, ৩২৬) ৩৪৭ 

চিকিৎসা। (৩) ১১৪ (৫) ২৮৪) ৩০০? তই 5281851 
৩০১ | ] 

লক্ষণ । (৫) ২৯৯) ৩০০ | 

১৯১) ৩০৪--৩২০ | (৪8) ১৪২১ ৩০৭. 

০৮১ ৩১৪১ ৩৫৭ । (৫) ১৩৯১ ৪০৪ | 

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৯। ৫, 
রোগকারণ। (৩) ২৯৬। 

ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭। সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ২৯৩--২৯৫ | 

প্রদর্শক লক্ষণ | (১) ৩৯৩ (৫) ৫৪৭1 | সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ২৯৬ 

লক্ষণ ও চিকিৎসা । (১) ৩৬। (৩) ১৩০, 

২১৫১ ২৪৮। (৫) ২১১ ১৪৫১ ৫৪৭; ক্যাপসিকাম | (৫) ২৬২। 

টি । চিকিৎসা । (২) ৫২। (৩) ৯৪, ১০৩ ১০ 
ংজ! ইত্যাদি । (৫) ৫৪৭। | ৩০৮) ৩১০১ ৩১৬) ৩৭১। 



[ ** 
(৪) ১১৬ ৪৬৪ | (৫) ১৯৯) ২৬৫-__. 

] 
কা কেলি আর়ডেটাম। 

(৫) ১২০। ১২১। 

চিকিতসা । (৩) ৪, ১৭। (8) ৩৩, ১৬৩১ 

১৭১) ৩১০ 1 (৫) ৩০, ১১৯--৮১৯৮ | 

৬৩) ৫১৬ । ূ 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩)৯১। (৫) ২৬৫ |: 
লক্ষণ! (৫) ২৬৩--২৬৫। | 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৬২। | 
সাধারণ ক্রিয়।। (৫) ২৬২১ ২৬৩। প্রদশক লক্ষণ | (৫) ১২৪ | 

। লঙ্ণ | (৫) ১৬১---১২৪ | 

ক্যামোমিলা (২) ৩৪৯। । সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৯১। 

উপযোগী ধাতু ইত্যার্দি। (২) ৩৫১--৩৫৩। : সাধারণ কিয়া। (৫) ১২১। 
চিকিৎসা । (১) ৯৪) ১০৩) ১৬৬) ২৫৫ । 

(5) ০৫৩১ ১৫২১ ১৫৬১ ১৯৮১ ৬১৫১ 

১ এ ৩৩৯) ৬৬৬--৩৭৬ | ( তু ) 

ক *৮ 
৭৮ 1৬ + ১৯৫ | (৪) ৩০৫ 1 (৫) ১০) ৮৯৩) 

২৭) ১৮১ ৩১৫) ৩৯৬১ ৫৫৯ | 

প্রদশক লঙ্গণ | (১) ১৯ | (১) ১৯৯ ১ 

১৯৫) ৩৩১১) ৩৬৩--১৬৬১ ৪০২১ ৪০৩ । 

5) ৭ পট 
টি 

(৩) ২৭) ৯০ | 

বি.শস ক্রিয়া ও লক্ষণ | (২) ৩৫৩--৩৬৩।. 

রোগকারণ। (২) ৩৫৩। র 

সংজ্ঞা ইত]াদি । (১৯) ৩৮৯--৩৫১ | 
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৫৩ | 

কাম্ষরা । (৫) ৪৪১। 

চিকিতসা | (১) ১৩১৪৫ | (১) ৫৯১ ১৫৭ | 

৩) ৯১৮৪ ৩১২ 1 (5) ৬১১ ৯১, 

(৫) ২৭১, 
৮১ ১--৪৪৫) ৪৯৭ | 

প্রদশক লক্ষণ । (২) ৩৯৩। (৪) ১৩৯। ১৯০ । 

১১৩ 
সিটি 

১৫1 ১৯৫১ ৩৩৭ 

লক্ষণ । (৫) ১৪২১ ৪৮৩ । 

সংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ২৪১। 
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৯১) ৪৪৯। 

ক্যালাডিরাম। 

চিকিৎসা । (২) ৪০৯। (৩) ৪৫ (8) ৫৭, 
৮৭। (৫) ২৮। | 

সংজ্ঞা ইত্যাদি | 
। সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১২৯ | 

ক্যাকেলি কার্বনিকাম। 

(৫) ১১০1 ১২৮। 

চিকিৎনা। (১) ১৩৮১ ১৪৬) ৩৮১ (২) 
৩০২১ ৩১৬ | (5) ৯৬) ১৭৩) ৩৪১) 

৩৯৩২ ৮০৩ | (৪) ৫১১ 55৩১ ৩৩৯) 

৩৭৯ 1 (৫) ১৩১--১৩৬) ১৪৭ । 

প্রশক লক্ষণ। (১) ১২৮ । (২) ২৯০ | (৫) 

১৩৮ | 

' লক্ষণ । (৫) ১১৯--১৩৯ | 
(৫) ১২৮) ১৯৯। 

ক্যাকেলি ক্লরিকাম। 
(৫) ১২০ । ১৩৬। 

| চিকিৎসা । (৫) ১৩৮, ১৩। 

»1 লক্ষণ | (৫) ১৩৬--১৩৮। 

ংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৩১। 

সাধারণ ক্রয়া। (৫) ১৩৬। 

ক্যাকেলি নাইটি,কাম। 
(৫) ১২৪1 ১৩৯ । 

চিকিৎসা । (৩) ৩১৩। (৫) ১৪১) ১৪২ । 
লক্ষণ | (৫) ১৪০) ১৪১ | 

ংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ১৩৯ । 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৩৯। 



| ৮৮০ ] 
ক্যাকেলি পান্্যাঙ্গযানিকাম | লক্ষণ | (৫) ১৪৮-_১৫০ 

(৫) ১২০। ১৪২। । সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৪৭ 

চি সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৪৭) ১৪৮ 
চাঁকতৎস। | (5) ১৮৬ । (৫) ১৪৩। 

ক্যাকেলি মিউরিয়েটিকাম । 
ক্যাকেলি ফস্ফরিকাম | (৫) ১২০] ১৫৩। 

(৫) ১২০। ১৪৩। 
বিবরণ ও চিকিৎসা | (৩) ৩৩৬ । (৫) ১৫৩) 

চিকিৎসা | (১) ২৫৯1 (৪) ৩৭৫ | ৫১৮৭ ৫১৯ 

(৫) ১৪৫, ১৪৬, ৫১৯ । 

লক্ষণ । (৫) ১৪৯। ক্যাকেলি সাল্ফরিকাম 
জ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৪৩। (৫) ১২০1 ১৫৪ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৪৩, ১৪৪ | 

ক্যাকেলি ফেরোসাইরানিকাম। 

বিবরণ ও চিকিৎসা । (২) ২২*। (৫ 

(৫) ১২০। ১৪৬। ক্যালেগুল] ৷ 

চিকিৎস|। (৫) ১১৬) ১৪৭। চিকিৎস ৷ (৩) ১৩৪ | (৮) ১৯৯১ 5৫৫ 

। (৫) ৪১৪৯ । 
ক্যাকেলি বাইক্রমিকাম। | 

ক্যান্কেরিযা আইওডেটাম। 
(8) ৩৫৮। 

৫) ১৮০ | ১৯০ | 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৫) ৩৫৮--৩৬০। 
চিকিৎসা ] (২) ৫৬) ৫৮১ ১৫৯১ ৬১৯) চিকিৎসা । (৩) ২৮১। (৪) উরিতি 5৯: 

চা 

রী , ৫) ৫৮, ১৭৭, ১৮৭, ১৯০, ৫০5 ১৯০১ ২৫১ ২৫৪১ ৩০৮ । (৩) ৪১১ (৫) 2 ) 2 £ | 

৬৭) ১ ৭৫) ৯১ ৭৬, ৩৯) (৯)১৯।  ক্যাক্কেরিয়া আসেনিকোসাম। 
৩৭) ৪৭$ ৭৮) ৩০২) ৩৭০--৩৭৮৪ ; বিশেষ ক্রিয়াদি। (২) ৮। 

৮৬৪ 1 (৫) ১৯৫) ১৯৮ | 

প্রদর্শক লক্ষণ | (৯) ৯৮৪, ১৮৬| (8). ক্যান্কেরিয়া এসেটিক1। 
৩৬৯---৩৭০ | ৃ (৫) ১৮০ | ১৮৮ | 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (৮) ৩৬১--৩৬৯ | রর 
ৰ পু ক্রয় ও |চাকত্পা | (৩5) 1 ০৮৩ । 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ৩৫৮ । ৃ সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা । (৩) 

সাধারণ ক্রিয়া | (৪) ৩৬০১ ৩৬১ । ০ 

৷ ক্যান্কেরিয়! কার্বনিকা | (৩) ২৫৬। 
| 

চকু ক । উপযোগী ধাতু ইত্যাদি | (৩) ২৫৭--৯ ৫৯। 

| চিকিৎসা । (১) ৭৪১ ৮০১ ৮৫) ১০০১ ১০৪) 

চিকিৎসা | (৩) ৪৫৯ । (৫) ১৫১-_-১৫৩। ১১০১ ১১২) ১১৫) ১১৮১ ১৮৫) ২৩৯) 

এদশক লক্ষণ | (৫) ১৫০১ ১৫১। 
| 
] ২৪৬১ ২৬৩) ২৯৯ | (২) ১৪৬১ ১৬২, 



টিসি 
২১৩) ২৬৫) ৩৭১) ৯০৯ । (৩) ও ৩০ 

৩২৪ ৩৫১ ৪৪) 8৭) ৪৮) ১৫১) ২৭২-- 

২৯২৪ 8৫8১ 8৫৭1] (৪) ১১৩) 

১৯০৭ ১২৯১ ১২৩) ১৬৭) ২৪৬, ২৪৭, 

৯৫০) ২৫৬) ৩৪১) ৩৪৮) ৮১৫) ৮১৯) 

৪১৩ | (৫) ৬১ ৫৭) ৭৮) ১৩৮১ ১৭৬, | 

১৮৬) ১৮৭) ২৯১) ৩১৬) ৩৪৭) ৩৮৯৭ 

৫১৯ | 

প্রদশক লক্ষণ । (৬) ১৩৭! (৩) ১৬৯-- 

২৭২ | (৪) ১০৯১ ১৯৬, ১৩৭ 

বিশেষ ক্রিয়া ও লঙ্গণ। (৩) ১০৯--৯৮৯। 

রোগকারণ। 
সংজ্ঞ। ইত্যার্দি | 

সাধারণ ক্রিয়া । 

(৩) ২৫৯। 

(৩) ২৫৬) ২৫৭ | 

(৩) ২৫৯১ ২৩০ | 

ক্যাক্কেরিয়া ফস্ফরিকা। ্ 
] 

(৫) ১৮০ । 

চিকিৎসা । (৩) ৯) ১) ২৮১) ১৪ ২৩৮১ ২) 

২) উ | (৪) ১৭১১ ৩৭৭, ১১৫ | (৫) 

১৫. ৫৩৩ 

প্রদশক লক্ষণ । (৩) ২৭০1 (৫) ১৮৪, 
£১৮৫। 

লক্ষণ । (৫) ১৮১--১৮৪। 

জ্ঞা ইত্যাদি । 

সাধারণ ক্রিয়া । 

(৫) ১৯৮০ । 

(৫) ১৮০, ১৮১ 

ক্যান্কেরিয়া ফুঞগ্োরিকা। | 
(৫) ১৮ | ১৮৯। 

চিকিৎসা । (৩) ২৯১ । (৪) ১১৭) ৩৪৯ 
(৫) ৭১) ১৮৯) ১৯০ | 

সাধারণ ক্রি] | ৫৫) ১৮৯। 

৷ পুয়শোথ বা এবসেস। 

. লক্ষণ। 

. সাধারণ ক্রিয়া । 

 ক্যাষ্টার ইকুই | (৫) ২৭৮। ২৮০ ) 
৷ চিকিৎসা । 

ক্যান্কেরিয়া সাল্ফুরিক! | 

(৫) ১৮৯1 ১৯১। 

চিকিতৎস ৷ 

সাধারণ ক্রিয়া । 
(৫) ১৯১। 

(৫) ১৯১ 
ক্যান্কেরিয়। চ্ভাজরী হী ৰ 

(৫) ১৮০ । ১৯০ | 

(৫) ১৯০ | 

ক্যাল্িয়া ল্যাটিকোলিয়া । 
(৫) ৪১৩। ৪১৬ 

| চিকিত্সা | (১) ৩৩ (৯) ২১৫ । (৩) ৭০৪ 
9১১ ২ | (৪) 

৩৯১ 1 (৫) ২৫২) ৯১৭---৪৯০ | 

(৫) ১৬) ৮১৭ । 

(৫) ৪১৬ । 

(৫) ৪১৬ । 

১৬) ৬) $% +%* ,্ঞ) ৩৩৭) ৩৪ ১১ ৩৪৮৯ 

ংজ্ঞাদি। 

(৫) ২৮০ | 

ক্যাষ্টরিয়াম । (৫) ২৭৮ | 
চিকিতৎস। | 
লক্ষণ । (৫) ২৭৮, ২৭৯ | 

সাধারণ ক্রিয়!। 

কাস্কারিয়া। 

প্রদশক লক্ষণ । 

ক্রিয়োজোট | (6) ৫৩৪। 

চিকিৎন1। (১) ২৫৫। (২) ১৫৫। (৩) 
২৮৩) ২৮৪ 1 (৪) ৩৬) ৪8৪২ 1 (৫) ২৭৯ 

৯৬, ২৯৬, ২৪৮) 
৫২৪, ৫৩৫--৫৩৭ | 

(৫) ২৭৯, ২৮২ । 

(৫) ২৭৮ । 

(১) ১৭০ ৩৭১1 

১৯৭) ২৯৮) ৪১৮৪ 



| ১২] 
প্রদশক, লক্ষণ । (২) ৩৫৭। ' ক্লোরিণ | (6) ৪২। ৪৯। 

লক্ষণ | (৫) ৫৩৪১ ৫৩৫ । চি 

ক কৎ্প। ও ৪8) ৩০২ ও 
তজ্ঞ। ইত্যাদি | (৫) ৫৩৪ | 1 ১ বিবরণ । ( )৩ | (৫) রি 

১৪৩৪ । 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৩৪। 

গল্থেরিয়] | 
ক্রোকাল্ স্তাটিভাদ্। (৫) ৩৯১. র 

বক্ষশূল। (৩) ১২৭ 1 (৫) ১৯ । 
চিকিৎমা। (২) ৩5৭) ৩৩৮ | (৯) 

৪১৫। (৫) ২৬১১ ২৮৭) গুয়েইরাকাম । (৫) ৪৭7 
৩৯৯- ৩৯৯ | চিকিৎসা | (৩) ১৯৬১ ৩৫৯1 (5) ৩৩৯ । 

লঙ্গণ | (৫) ৩৯১) ৩৯৬ | (৫) ৮) ৩০৬) ৩৫২১ ৪৮০---১৮১ | 

হ্ত্ঢা ইত্যাদি ] (৫) ৩৯১ | লক্ষণ। (৫) ৪৭৯) ৪৮০ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৯১। সাধারণ ক্রিয়।। (৫) ১৭৯ । 

ক্রোটন টিগ লিয়াম্। (৫) ৪২৫। গান্বোজিরা | 
চিনা: 88755865101 88- উর 587 

লক্ষণ । (৫) ৯২৫১ ১৯৬ | গ্রিণ্ডেলির৷ রোবাষ্টা 
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৯৯৫ । হাৎপিও রোগ । (৪) ৮৪ । 
সাধারণ ক্রিয়া! | (৫) *২৫। | 

গ্র্যাটিয়োল। (৫) ২৪৫ | ২৪৯! 
ক্রোটেলাস. হরিভান, | (৫) ৯৭২ চিকিৎসা । (৫) ২৫০১ ২৫১১ ই২৭ 

চিকিৎসা । (২) ৮৯। (5) ১৭১ ১৮৭ 5৯৪ লগ্ষণ। (৫) ২৫৮ । 

৫৮) ৬২ | (৫) ২৭৩--২৭৫, ৬৯৭৭, সংজ্ঞ। ইত্যাদি। (৫)২১৯। 
2 

৩৯৫ | সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৯৯) ৫০ | 

লক্ষণ । (৫) *৭৩। | শ রে 

সংজ্ঞ| ইত্যাদি । (৫) ১৭১ । গ্রযাফাইটিস, (৪) ৩৯৭৯ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৯৭২ । উপযোগী ধাতু ইত্যাদি | (৪) *&. -৪*১। 
চিকিৎসা । (১) ১০৭১ ৩৮২, ৩৯৭1 (৬) 

ক্র্যাটিগাস অক্সিরিয়াক্যাস্থা | ৬8515 

হতপিগরোগ | (৫) ৯০২ । ৩০৫ 1। (৩) ২৮১ ৩ ৩) ৪১ ১১৯] 

(৪) ৩১ ৫৮৪ ১৯৮০ ১২৩১ ৩৭৬ ৮০৩১ ক্রিমেটিস্ ইরেক্টা | (৫) ১1 ১৩। মিরর নি 
চিকিৎনা | (৩) ৩১৬। (৫) ১৪--১৩) ২২৭। ৫৫৭| 

লক্ষণ। (৫) ১৩ ১৪ । প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৩৫) ২৩৯) এল 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৩। (৩) ৪৪৯) ৪৫০ | (৪) ১১১১ ৪১১. 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৩। ৪১৩। 



| ১/০ ] 
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ৪০২--8১১। বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৩৬১---৩৬৭ 

রোগকারণ ॥। (৪) ৪০২ । রোগকারণ । (১) ৩৬০ | 

₹জ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ৩৯৯, ৪০০ । ংজ্কাদি। (১) ৩৫৬১ ৩৫৭ 

সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ১০২ । সাধারণ ক্রিয়া । (১) ৩৬০১ ৩৬১ | 

গ্লনইন্। জিঙ্কীম। (৫) ৫২৬। 
চিকিৎসা । (১) ৩১) ৭০ | (২)১৫ ১) ৩৩৯ । চিকিৎসা । (১) ৮৯, ১০৭) ১৫০) ,৩০৩, 

(৩) ১২৬১ ১৮৭ | (5) ৫৭১ ৭৯১ ৩০০৪ ৩০৪ | (২) ১৯৭১) ৩০৮ | (৩) ২৮৩, 

৩৯৫১ ৪৬৩ | (৫) ৯০০৯ ৮৭৮ | ৩৫৩ । (8) ৫৮; ৯০১) ৩৭) ৮০) 

প্রদশক লক্ষণ । (৩) ১১৯ | ৩৭০ | (৫) ১০৩) ১৮৫) ২৬৬. ২৩৭, 

৫৯৯---৫৩৩) ৫৩৫ | 
চাইনিনাম আসেনিকোসান। রি 4 

চিকিৎসা । (৩) ১০৬। (৫) ১৩১ । লক্ষণ | (৫) ৩২৬-৩২৮ | 

চাইনিনাম সল্ফুরিকাম সংজ্ঞ| ইত্য।দি। (৫) ৫২৬। 
(কুইনাইন )। | সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫২৬। 

চিকিৎসা । (২) ৫১) ৫২) ৭৬--৮দ1 (৩৬) জিস্কাম পাইক্রেটাম্ 

৭৮) ৯৩) ১*০-_১০৪ | (8) ২৩৬৭ ৩৩ স্নযুশুল। (৫) ৫৩১ । 

17 জিঙ্কাম ফস্ফাঁইড | 
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৪৮ হারান 

চিমাফিল। । (৫) ৪১৩ । ৪১৫ ভিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানাস্। 

চিকিৎসা | (৩) ৩১৭ । ৫) 5১৫, ৮১৬। 

সংজ্ঞা! ইত্যাদি । (৫) ৯১৫। চিকিৎসা | (৫) ৩১১১ ৫৩০ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৯১৫। জিঙ্কাম সাল্ফুরিকাম। 

চেনপোডিয়াম । চিকিৎসা | তে) ৩১১। 

কর্ণরোগ । (৩) ৩৩৯। দর ভারি? 
প্রদশক লক্ষণ। (১) ৩৬৮ । জিজিয়! | 

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৫৬1 ক তাওব রোগবা কোরিয়।। ৫) ৩০৯-_ 5১ 

উপযোগী ধাতু আদি । (১) ৩০৮৩৬ | জিপ্রিবেরিস, | 
চিকিৎসাঁ। (১) ১৪১১ ১৯৬, ২৬৯) মূত্রাথাত (500791555107 ০01 17706) । 

২৭০১ ৩৭৪--৩৮২১ ৩৯৭ । (৩) ১০৫১ (৩) ৩৭৮। 

২১৪১ ২১৯ । (৫) ৩০১। 

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৩১) ৩৬৭__৩৭৪ | জেল্সিমিয়াম্। (8) ৬৫॥ 
(২) ১৯১। উপযোগী ধাতুআদি । (৪) ৬৬, ৬৭ 



] ১%০ 

চিকিৎসা । (১) ২৫, ২৮ ২৯) ১১১১ ২৪১১ 
৩৫৪ । (২) ২১০১ ২৫৩) ৩০১১ ৩৩৬, 

৩৬৮ 1 (৩) ৩১১ ৪৪১ ১৭০১ ২৮৯, 

৪০০ | (৪) ২৩) ৬০) ৭৭--৯২) ১১১১ ৃ 

*৯৩১ ৩৩৩) ৩৩৭) ৩৯ ৩॥ 5৪৩। | 

(৫) ৩৯৬) ৪০০) ৪8৭৫ | 

প্রদশক লক্ষণ । (২) ৪৮। (৩) ১৪৯ । 
(৪) ৭৫-_-৭৭। র 

বিশেষ ক্রিয়া ও লঙ্গণ। (৪) ৬৮--৭৮ 1 | 
রোগকারণ। (4) ৬৭। 
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ৬৫, ৬৬। | 

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৬৮। ৃ 

জ্যাট্রফা। ূ 
পরিপাক-যন্তসংস্্ট রোগ | (৪) ১৮৪৪) ১৮৫১ 

১৪৭ । (৫) ৪২৭1 

জ্যান্থক্সাইলাম্। ৫) ৪০৫1 ৪০৯। 

(৫) 
৪১০ | 

(৫) ৪০৯। 

(৫) ৪8০৯১ 8১৭ । 

চিকিৎসা । ৪১০) 8১১) 4৯০ 

লক্ষণ | (৫) 

হজ্ঞ! ইত্যাদি । 
সাধারণ ক্রিয়! | 

জ্যাবরেওাই | (৫) ৪০৫ ৪১১। 

চিকিৎসা । (২) ৩০৯ । (৫) &১১ | 

সংজ্ঞ। ইত্যাদি (৫) ৪১১। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪8১১ । 

টুক্রিয়াম্। 

চিকিৎসা । (২) ৪০৯ | (৩) ২৯০। (ধ) ২৫৬ . 

টিটেনিয়াম্। ৰ 

অর্ধ দৃষ্টি। (২) ২৫৮ | (৪8) &৬৩। ৰ 

টিলিয়! টিফলির়েটা | (৫) ৪০৫। | 

৪০৭। 

চিকিৎলা | (৫) ৩৫৬) ৪*৯। 

ৃ 
| 

| 
। 
। 

| 
| 
| ূ
 

ৰ 
ৃ 

। চিকিৎসা । 

] 
টুবাকুলিনাম__বাসিলিনাম। (৫) 

৩১৯। ৩২৫। 
চিকিৎসা । (১) ১৮০ । (৩) ৩২ ২৮১ 

(৪) ২৪৫। (৫) ১০৪১ ৩২৮, ৩২৯1 

প্রদশক লক্ষণ। (১) ১৬১। 

বিবরণ । (৫) ৩২৫। 
লক্ষণ | (৫) ৩২৭১ ৩৯৮ । 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৯৬) ৩২৭ 

টুসিলেগো । 
পৃয়মেহ বা গণোরিয়া | (৫) ৪০৪ । 

টেবেকাম্ । (6) ২৬২। ২৬৭। 
চিকিৎসা । (৩) ১১৫ । (৫) ২৭* ১৭১1 

তাতত্কুট-কুফল-প্রতিষেধক 1 (৫) ১৯৬৭। 
প্রদশক লক্ষণ । (৩) ১৬৮ । (৫) ১৭০ 1 

লক্ষণ । (৫) ২৬৮--২৭। 

ধজ্ঞ ইত্যাদি (৫) ২৬৭ | 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২১৮। 

টেরাপাইনি। 
গৃধসী বা সাইয়াটিকা । (৩) ১৯৩। 

টেবিবিদ্থিন।। (৫) ৫৫৫। 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৫৫৫। 
সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা । (৩) 
১৯৩১ ২৯৫) ৩৭৭) ৪৫৯ | (৪) ৫২১ ৫৩৯ 

১৮৫১ ৩৩৯১ ৩৪৩1 (৫) ৪০১ ৫৫৫ । 

টেলুরিয়াম্। 
(১) ৯৪ । (২) ৩১৫। 

ট্যারাক্সেকাম্। (৫) ১০*। 
১১৮। 

(৪) ৩৫৪ । (৫) ১১৯ ॥ 

(২) ২৫১। 

চিকিৎসা! । 

প্রদর্শক লক্ষণ । 



[ ১৩০ 

লক্গণ। (৫) ১১৯। 

সংদ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৮৮। 

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৯। 

ট্যারেপ্টলা | (৫) ৩০৮। 

(২) ৩৪৩ । (৪) ৬৩, ১২৩। 

৩২৫) 

চিকিৎসা । 
(৫) ১৩৩, ৩০৯--৩১১, ৩১৫১ 

১৬১, ৩৯৩ ৪৮৫) ৫২৫ । 

পদশ্ক লক্ষণ | (৪) ২২৮। 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩০৮। 
সাপারণ ক্রিয়া । (৫) ৩০৮) ৩০৯ | 

ট্রাইফলিয়াম প্র্যাটেন্স.। 
প1খবেদনা (1১10109051012.) 1 (৩) ১২৭। 

টিলিয়াম। (৫) ৫৪৩। 
লক্গণ এবং চিকিৎসা | ৩) ৯৭, ২৮৭ (৫) 

২৬১১ ৫৮৩) ৫৪৪ । 

সাধাপণ নিয়া । (৫) ৫১৩। 

5রিকফোরা | (৫) ৩০৩ | ৩০৭। 

চাঁকহসা | (৩) ৩১৬। (৫) ৩০৭। 

ডলিকস্। (৫) ২৩৮। 

[চাকতস।॥ (8) ৩৪৫৭ | (৫) ২৩৮, ২৩৯ 

পরশক লঙ্গণ | (১) ৩৯২। 

গণ 0৫9) ২৩৮ । 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩৮। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ২৩৮। 

ডাইওস্করিয়া | (৫) ৪১১। 

[চকিতসী। (৩) ৪১, ৪৪, ১৯৪ (৪) 
৮৬১ 58৫ | (৫) ৪৯২। 

লক্ষণ | (৫) ৪৯১১ ৪৯২ | 

সাধারণ কিয়া । (৫) ৪৯১। 

ডল্কামারা | (৩) 88২ । 
উপমে!গী ধাতু ইত্যার্দি। (৩) ৪৪৩--৪৪৪ | 

(২) ২১২১ ৩৩৯1 (৩) ৩৩৮ । 

৪৫২--৪৫৯ 1 (8) ৩০১ ৮৯) 

৩৩৪ | (৫) ৪২০ | 

প্রদশক লক্ষণ | (১) ২০১ ২১। (৩) ৪৫১৮ 
৪৫২ | 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ | (৩) ৪৪৫__-৪৫১। 
রোগকারণ | (৩) ৪8৪৪) ৪5৫ | 

সংজ্ঞ। উত্যাদি। 
সাধারণ ক্রিয়া । 

চিকিৎসা । 
১০ * ১০১৪ 

(৩) 8৪২১ ৪৪৩ । 

(৩) ৪৪৫ | 

ডিক্টেমাস। 
শ্বেতপ্রদর । (৫) ৩৭৫ । 

ডিজিটাযালিস্। (৪) ৩৭৯। 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ৩৮০, ৩৮৯। 
চিকিৎসা । (২) ৩০৬ (৩) ২৫৩১ ৩১৮ 

(১) ৫৯) ৫৩) ৮৪) ৮৬৪ ২৭৮) ৩৯১-_- 

(৫) ৪১৮। 

প্রদশক লক্ষণ । (২) ৩৮৭। 
৩৯০ | 

বিশেষ নিয়! ও লক্ষণ । (8) ৩৮২--৩৮৮ | 

রোগকারণ। (৪) ৩৮১। 

সংজ্ঞা ইতা।দি। (8) ৩৭৯১) ৩৮০ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (8) ৩৮১) ৩৮২ । 

ডিফেনবেকিয়!। 
ডিফ্পিরিয়া । (৩) ৩০৯। 

ড্রসিরা | (৫) ৫০৩। 
চিকিৎসা । (২) ২০২। (৩) ১৭৭) ২১৩১ 

(8) ২৫৮ | (৫) ১০৮২ 
»১৫) ২৮৪) ৪৩৪) ৫০৪ | 

লক্ষণ । 

সংজ্ঞা ইতাদি | (৫) ৫০৩ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫*৩। 
থিরিডিয়ন | (৫) ৩০৮। ৩১৩। 

চিকিৎসা । (২) ২৯৮, ২৯৯ | (৪) ৩৩৩ 

(৫) ২৪২) ৩১০১ ৩১৪--৩১৬। 

৩৯৮ | 

(৪) ৩৮৯) 

২১৫৭ ৩১৯ | 

(৫) ৫০৩, ৫০৪ । 



লক্ষণ । (৫) ৩১৩ 

সংজ্ঞ|। ইতাদি। ( 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫ 

থুজা 1৪) ২৫৯ 

উপযোগী ধাতু আদি । (৯) ১১১--১৬৩। 
চিকিৎসা । (১) ১০৭, ৩০৪1 (৯) ১২১ 

(৩) ৯৬১ ৩১৭ ৮] দ্ট? গু ৩০৩১ ৩১৯৪ 1 

রি রি £8) ৩৬, 

৩৭৮$ ৪৬০ | ৩৩৯) 

১১৩১ ৮৯৮১ ৩৪০) ৩৯ ১১ ৫০০৯ 

প্রদশক লক্ষণ । 

₹৭৩) ২৭৪ | 

(১) ১৯৬ । 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৮) ১৯৬৪-_-১৭৩। 

রোগকারণ । (১) ৯5৩। 

সংজ্ঞ। ইতা।দি। 

সাধারণ ক্রি; | 

(8) ০৫০৯--৬৬০ | 

(5) ৯১৩ ১৬৪ | 

থ্যাম্পিবার্সী প্যা্টবিন। 

যু রক্তস্থাব। 18355 

নাইটি কাম এসিডাম। (৪) ১৫০: 
উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ১৫৯_-১৫৯ 
চিকিৎসা । (১) ১৬৯, ১১৬, ১৫৪) ৯৫৪ 

ম ৩) ৭৬৯ ৮৮৫ (৯) ৩৪৬। (5) 
৫. ১০1 (5) ১৯ ৩৫১ ৩৬) ৪৯১ ৫৬১ 

১৩৭) ১৩৪? ১৬৬ । 

প্রদর্শক লঙ্গণ। (১৩৯২ | (২) ০৯৮) ৯৮৯ 

(8) ১৬৩--১৬৫১ ১৮৯৭ ৯৬৯ । 

বিশেষ ক্রিয়া ও লঙ্গণ | (9) ১৫৫--১৬৩ 

রৌগ কাঁরণ। (৪) ১৫৯ । 
সংজ্ঞ। ইত্যার্দি। ৪) ১৫০-_-১৫২ | 

সাধারণ'ক্রিয়া | *৫8) ১৫৪|' 

২৮০ । 

৩১২ ১৬৭৯১ *৭$-১৮০৪ 

(৫) ৫৯৭ ১৯৭) 

৫৫১ | 

(8) ৯৮ 

2৮৫, ৯৮০ ৩০ 
* গু ঞ 

(৫) ৫৯, ৮ 

স্ীশ্পীশাশি শিশিশাতাশী 

ৃ | 

(কতসা। 

৩৩১, ৩১৯ । 

নাইট্র-মিউ এসিড । 
(5) ১৮৩। 

লাক্স ভমিকা। (২) ৯৫। 

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ১০১--১০৪। 
চিকিৎস। (১) ৪৮) ১৩০৭ ১৩৬১ ১ হন, 

*৪৫--১১৯৮ ১৮৩ ৬৫৬২ ৬৮১ 

৩৭০১ ৩৭৩ | (১) চ৯ 

5 ? ঃ 2 £ 5 

৩০৫১ ৩৩৯১ ৩৭৫১ 8১৭ উস৫ | 

টে ৭ ৯ চর কে 527৮4 রঃ 

২৮৭১ ২৯১) ৩১৬) ৮5৯৭ ঈণণত? ১৮৫ 

১৯০, ৫০২১ ৫১৯) ৫৩৬, ৫১৫ | 

প্রদশক লক্দণ । (১) ১৩০। (০) ১১৯-- 
৯১ ৩ ন চি ২) ৫ ৩৬), 
৯ ৩৯) ১৮৫) *ঢা ৩১ ৮৮৯9 বত 1 পু 

(৩) ১১৯) ৬১০১ ৩০৮ । 
? 2 ? 

(১) স০৮১ ১৩১ ॥ 

বিশেষ কিয়া ও লক্ষণ । (১) ১০৬--১১৯ । 

রোগকারণ । 
সংজ্ঞ। ইতাযাদি। 

ধারণ ক্রিয়। | 

(২) ১০৪ | 

(২) ৯৫১০ 

(২) ১০৯--১০৬। 

নাক্ন্ মস্ধকেটা | (৫) ৫৫৩. 
| চিকিৎসা | (১) ১৫৮। (৩) ১০০১ মত) 

| 

৪১০ | (৫) ২৮১১ ৪৭প) ৫৫৪ ! 

গ্রদশক লক্ষণ | (২) ১৮৮১ ১৯১) ৩৪৬, 
৩৩৩ (৫) ৫৫৩। 



[ ১/০ ] 

লক্ষণ। (৫) ৫৫৩, ৫৫৪ | 

ধজ্ঞা ইত্যাদ্ি। (৫) ৫৫৩। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৫৩ | 

নাফার লুটিয়া। 
স্টুম্হ বা স্পান্ম।টোরিয়। | 

নিকোটিনাম। 

ধনুষ্টহ্ক'র বা টিটেনাস। €৫) ২৭ | 

নেট্রাম্ আর্সেনিকোসাম | 

8০৪ | (8) 

চিকিৎসা । (৪) ১৮১ (৫) ৪৯৮ । 

নেট্রাম্ কার্বনিকাম্ | 
চিকিৎসা । (১)২৫৩। (৩) ৪০1 (8) 

৪১৫ | (৫) ৯৭) ৩০০ | ূ 

৩) ১৪৯ প্রদর্শক লক্ষণ | (২) ২৯৩। 

নেট্রাম্ ফস্ফরিকাম্। 
শ্ব্রমেহ। (২) ২১২ । 

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম্ ২) । 
২২২ । 

উপমোগী ধা আদি । (৯) ২২৬-২৯২৮। 

চিকিতল|। (১) ১%৮, ১১৯ । ৫ ৫১, 

৮৩ ৮২) ৮৮১ ১৪৪৭ ৭৮১ ৭৯, ৮১৪ 
চি 

ূ 
টা 

৩৫ উস ৬৭১ ২৬২১ ৩৩০১ ৩১০৯ 5১ ৮ 

| 
ৃ 
| 

৩৮২১ ৩৪৬ | (৩) ১০৫৭ ১০৬, ২৫৯৭ 

' ৩৪২) ৪১০) ৮৩৮ 8৫৭1 :৯) ৩৩, রি 

৮১৪ ১১৯১ ৩৩৩, ৩৩৩? র্ ৩৭১১ 

২৪৬৯ ১৯ ১১৫) ৪৬৩। (৫) ৫৮) ৫৯) 

১৩৩) ১৫৯১ 

৩৪৪) ৩৯৩১ ৪০০১ ৪৮৩9 ৫১৫ । 

প্রদশক লক্ষণ । (২) 
₹৪৩--২৫১। 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ। (৯) ২২৯--১৪৩ 
রোগকারণ । (২) ২২৮। 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (২) ২২৯-_-১২৬। 
সাধারণ ক্রিয়া । ৫) ২২৮, ২২৯। 

২০৭) ৯৬৬১ ৯৯৯১ ৩০ ৬ 

১৩৭---১৩৮৯ ১৮৮ 

চিকিতস|। 

1 চিকিৎসা । 

নেট্রাম্ সাল্ফুরিকাম্। 
চিকিৎলা। (১) ১৪২১ ১৭৩) ১৭৪) ১৭৫) 

৯৭৬ | * 

(৩) ৪১১ ২৫০ (৪) ২৭৮ 8১৫ । 
(৫) ১০৩। 

প্র্দশক লক্ষণ । (২) ১৯১। (৪) ৩৭০ 

নেট্রাম্ স্তালিিলিকাম্ 
শিরোধূর্ণন | (৪) ৩৩৩ 

নেট্রাম্ হাইপক্ররিকাম। 
(৪) ৩১। (৫) ২৯১। 

স্গাজ! টিপুডিয়ানস্। (৫) 
২৭২1 ২৭৫। 
(১) ৯০৭ (৩) ৪০৭। (&) 

(৫) ২৭৬) ২৭৭ 

প্রদশক লঙ্গণ । (৪) ৪৬১। 

লঙ্গণ। (৫) ২৭৫) ২৭৬। 

হজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৭৫ । 
সাধারণ ক্রিয়।। (৫) ২৭৫ । 

হ্তাপখ্যালিন্। 
₹ুপ শব্ধক কামসি। (৫) ২৮৪। 

সাফালিয়াম্। (৫) ১০০ | ১০৭ 

চিকিৎসা । (২) ৩৬৮ (৩) ১৯৩। ,৫) 
২০৭১ ১০৮ | 

হজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৭। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০৭ | 

পডফাইলাম । (৫) ৩৭৭1 ৩৮৫। 
চিকিৎস|। (১) ১০৭ (২) ৩৯২ | ,৩) 

৪১১ ৬৮১ ৯৬--ক, ১৯৬। (8) ১৮৭১ 

১১৮) ২০৩) *১ ৭৪ ) (৫) ২৫১১ ৩৮ ৭, 

৩৯৭ । 

প্রদশক লক্ষণ । (১) ২৩১। 
লক্ষণ | (৫) ৩৮৫-৮৩৮৭। 

হজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৮৫ | 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৮৫। 



[ ১1%০ ] 

পলিনিয়।। পিকৃস্ লিকুইড । 

বননযুক্ত শিরঃশুল ॥ (৫) ৩৯৬। যঙ্গ্মাকানস বা খাইসিস | (৫) ৩১৬ 

পিগ্ডেরিয়া বৌবাষ্টা। 
পিক্রিক এসিড । ল্লীহারোগ | (৩) ১০১। 

চিকিৎস|। (8) ২০০১ ২০৫) ২৩৫ 

রি রঃ | পেট্রলিয়াম । (৫) ৫৫৯। 
পাইনান্ সিল্ভেষ্টিজ্। চিকিৎসা । (১) ৩০৪১ ৩৮২১ ৩৯৭1 (৩) 

(৪) ৩৩, ৩৩৬৭ ৩৬৯১ ৪১ ৯+ পাদর বক্রতা। (৩) ২৯১। ৪১ | 
পাইরজিনিয়াম্। ] ৮১৬ । 

জ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ৫৫৯ | 

চিকিৎসা । (৫) ৩২৫। সাধারণ ক্রিয়। ও লক্ষণ । (৫) ৫৫৯), ৫৬০ 

পাল্সেটিল৷ । (২) ১৬৪। পেট্রোসিলিনাম। (৫) ২১১। ২৩০ 
্ | চিকিৎসা । (১) ৩১৫। (৪) ৩৯৭ (৫) 
উপযোগী ধাতু আদি । (২) ১৬৮--১৭৯ | |. ৯৩১) ৪৫০ | 
চিকিৎসা । (১) ১৪৫৯ ১৪৬১ ১৪৭৭ ১৪৯১ | লক্ষণ। (৫) ২৩০। 

১৬৬১ ১৮৪১ ২৫২১ ৩৯৮1 (২) ১৫০, সংজ্ঞ। ইত্যাদি। (৫) ১৩০। 

১৫৩ ১৫৪) ১৬৩ ১৯২--২২১৪ ২৫২৯ সাধারণ করিল । (৫) ২৩০। 
২৫৬১ ১৫৮১ ২৯৮১৩৯০১৩৯১ | (5) ৩০১ 

পেন্থরাম সিডইড্। 
নাসিকসর্দি। (৯)৯০১। 

প্যারিরা ব্র্যাভা। 
মুত্ররেগ । (৩) ৩১৯ 1 (৫) ৩৮০ । 

প্যারিস্ কোয়াডিফোলিয়া। 
| (৫) ১৯২1 ২০৮ 

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯৯) ২৩২১ ৩৭৩। | চিকিৎসা । (4) ২৭) ১১২, 8৪৩ । (৫) ২, 
(২) ১৮৫--১৯১১ ২৪৫) ২৬৭১ ৩৮৭ | 

! লক্গণ। (৫) ২০৮১ ১০৯ | 
(5) গল ১১৩ | ণ তজ্ঞ| ই | সংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫)২০৮। ৃ ১১ ১৭৩---১৮ বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ । (২) ৫ | সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০৮ | 

রোগকারণ। (২) ১৭২। | 
সংজ্ঞা ইতার্দি। (২) ১৬৮--১৬৮। প্যালাডিয়াম্। 

সাধারণ ক্রিয়া । (২) ১৭২) ১৭৩] চিকিৎস|। (৫)২৮২৭ ৫২৩। 

পিওনিয়া | প্যাসিফ্লোরা । 

চিকিৎসা । (২)২*৭। (৪) ৪১৭। অনিদ্রা । (৫) ৪৪৮। 

(৫) ৫৩৭) ৫৬০ | 

৪৬) ১৭) ৭১ ৯৫৪১ 3৫৫5 ২৪৬, ৩১৭, 
৩৭৮১ ৪৫৭১ ৪৫৮ | (8) ২৩) ২৭১ ৮৫) 

কিং ও. ৮৯১ ১৪১১ ১৯৮১ ১৬৭) ১৭১১ ৩৮৮, 

(৫) ১১৭ ২০১ ৬৭5 পাত ৯৭১ ১০৯১ 

১৫৪) ১৫৭) ৩৫৫) ৩৮৩১ ১৬৬১ ৪৮০) 

| 

| 
৩৯৪৭ ৮১৬১ ৪১৮) ৪১৯, ৮৪২৭ ৪৬৩ | 

: 
৫০২১ ৫১৮ | ৰ 



প্রান্বাম্ ফস্ফরিকাম্। ণ ৩২২৪ ৩৪৫, ৩৯০ । (৩) ১১১ ৪৮) 

নি | ৯১০ ক ৭ ৭ ২৮০ ৯ 

লোকোমোটর এট্য।কৃমি ॥ (৫) ৫৪১। টিটি ১৭২18 ২৭8% সত ২৮৯? 

প্রান্বাম্ মেটালিকাম্। (৫) ৫৩৮। | 

! ৬ নক) | ১৯০১ ৩৪১) ৩৯৯) 8৫৪) ৪৫৭ | (৪) 
ৰা 

| 
| ৯৭৬১ ৩৫৩ | (৫) ৫৯১ ৬৬১ ১৯৪) 

| 

২৭, ১৭১১ ০৫৪ ০৭, ২৩১৫৮, 

চিকিৎস| | (৩) ১১৬) ৩৭৫ | (উ) ১৯১ ৰ 
/ ৯০, ৩৩৩ ৪8৭9৫১18৭৭১ ৪8৮৫) ৫১৪3 

২০৮১ ১৩৭? ৪৬৭ | (৫) ১৮৭১ ১৫১৪ | 

৫৩১১ ৫৩১) ৫৪০-_-৫৯১ | ৰ ৫৩০ ৫৩১ । 

প্রদশৃক লক্ষণ | 13) ৫৯০ । ৷ প্রদশক লক্ষণ। (২) ৪৫১১৭ | (৩) ২৭, 

লক্ষণ । (৫) ৫৩৮-_৫৪০ | ..২৭১। (৪) ৯২৬--১৩১৪ ৯৯৬। 

₹জ্ঞ। ইত্যাদি | (৫) ৫৩৮ বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ২১৩--১২১৬। 

সাধারণ ক্রিয়। । (৫) ৫৩৮। | রোগকারণ। 18) ২১২। 
। সংজ্ঞ। ইত]াদি। (৪) ২০৮--২১০ | 

প্রাটিনাম্। (৫) ৫২০ । । সাধারণ ক্রিয়া । (8) ২১২১ ২১৩। 

সি রা রঃ রি রঃ তি ) টু ১ র ফল্মরিকাম্ এসিডাম্। (৪) ৯৮৭। 

৬৭৩১ ৪5০৭ ৪৫৭1 (8) ১১৬1 (৫) | উপষে!গী ধাতু ইত্যাদি | (৪) ১৮৮--১৯০ | 

১৮) 5০১ ১৯৭১ ১৯৮১ ৩৬৬১ চিকিৎসা | (২) ৬৮) ৭১১ ৭৪ | (৩) ৯৬ 
? রঙ রঙ 

বৃ 

৫২১-৮৫২৫ | | - ক, ৯৬-গ) ১০৮১ ১৯৮৩ (8) 

বিশিষ্ট লক্ষণ | (৫) ৫১১ । । ১২০১ ১৮৯) ১৯৯--২ ০৭১ ৯৫৭১ ৩৫৪ | 

লক্ষণ | (৫) ৫৯০--৫২১ ॥ 

সংজ্ঞ! ইত্যাদি । €৫) ৫৯০ । 

£৫) ১৯৮১ ৩৮৯১ ৫৪৬। 

প্রদশক লক্ষণ । (২) ২৪৫১ ২৯৬। (8) ১৯৮, 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫৯০ | এ 
তে বিশেষ ক্রিয়া ও লঙ্গণ | (৪) ১৯১--১৯৭। 
প্রাণে গা মেজর । ] রোগকারণ | (৪) ১৯১ | 

চিকিৎসা । (২) ১৯৮। সংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৪) ১৮৭১ ১৮৮। 

(৫) ৩৪৩। ৩০৬। কাইজষ্টিগ্মা । (৫) ২৩৮1 ২৩৯ 

চিকিৎসা । (৫) ৩০৭ | চিকিৎসা। (৫) ২৪১১ ২৪২ । 
(ববরণ | (৫) ৩০৬ | লন্ষণ। (৫) ২৪০১ ২৪১ | 

ফস্করাম্। (8) ২০৮। হজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩৯ । 

| সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৯, ২৪৭ 
উপযোগী ধাতু আদি । | (৯) ৯১০--২১২। ূ (৫) 

চিকিৎসা! । (১) ১০৮১ ১১০১ ১১২১ ১৪০ ফাইটলেক্ক! ডিকেও্ড। (৫) ৪৯৫ । 

১৪৯১ ২৩৯১ ৩৪৭ | (২) ৫৯১ ৮৫, চিকিৎসা । (8) ৩৬, ১২৩। (৫) ১২৫) 
১৪২9 ১৪৮১ ১৫ ১, ১৯৪ ৫১, ৩১৩১ ৩৮১ ৪১৮১ ৪৯৭) ৪৬৬1 



প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১২৪। 
লক্ষণ । (৫) ৪৯৫--৪৯৭। 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৯৫। 

সাধারণ ক্রিয়।। ৪৯৫ । 

ফেরাম আয়ডেটাম । 

(৫) ৫১১1 ৫০৬ । 

সাধারণ ক্রিয়া, 
৫১৬১ ৫১৭ | 

ফেরাম আসেনিকোসাম্। 
উদ্রাময়। (৩) ৯৬-৭ | 

ফেরাম্ এট্ স্্ীকৃনিয়া সাইট্রেট। 
রকহীনত। বা এনিমিয়] । 

(৫) ৫১৫। 

ফেরাম্ এসেটিকাস্। 

(৬) 

রক্তহীনতা | (৩) ১০৭ । (৫) ৫১৬। 

ফেরাম্ প্রোট্যাক্জ্যালেট । 

রক্তহীনতা | (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬। 

ফেরাম্ ফম্ফরিকাম্। 

(৫) ৫১১ ৫৯৭ 

দাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা (১) ২৫) 
১৯১১১ ১৩৬১ ১৩৮ | ১ « ৬, * ৩৯১১ 

7835 

১১০১ 

৩৭১ । (৩) 
৩৪৩ । (6) ৮৩ । (৫) ৮০১ ১৬৭, ১৮৬) 

। ৫১৬৭ ৫১৭-৫১৯। 

ফেরাম্ মেটালিকাম্। (৫) ৫১১। 

চিকিৎসা । 
২২১১ ৩৭৬ । (৩) ৯৬---খ, ১০৩, 

(৫) ৩৮৮১ ১০৭ | (৪) ৩৪৮১ ৪১৯ । 

৪৫৫) ৪৭৬১ ৪৭৭) ৫১৩--৫১৬ | 

লক্ষণ ও চিকিতস!। 

১০৭, ৩১৭, 

| ১॥০ 

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ২৪৪। 

লক্ষণ । (৫) ৫১২, ৫১৩ । 
জবা ইতাদি | (৫) ৫১১। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৫১১, ৫৯১ 
ৰ 

ফেবাম্ কিডাক্টাম। 
ৰ রক্তহীনতা | (৩) ১৭৭1 (৫) ৫১৫। 

। ফেলাগ্য়াম্। (৫) ২১১। ২৩ । 
১১৬1 (৫) ২৩১ 

/ 

(৫) 
চিকিৎস। | (5) ৮৯৯ | ? 

' ফ্লুয়োরিকান এসিডাম। (৫)5-1৬৭। 
চিকিৎসা | (৮) ২১০ । (5) ১২২। (৫) ৭১, 

৭২ | 

১০৭। প্রদ্রশক লক্ষণ । (৫) ৭০_-৭১। 
লন্গণ ! (৫) ৬৮--৭০ | 

সংজ্ঞ। ইত্যাদ। (৫ ৬৭, ৬৮ | 

সাধারণ ক্রিয়।। (৫) ৬৮। 

1 ৰভিষ্টা 1 (৫) ৩৫৭। ৩৬৩. 
চিকিৎসা । (১) ৩০৫1 (২) ২৫২। (৩) 

১৯৬ ৩৭৩) ১৯৫৯ |. (5) ৩০৯1 (৫) 

৩৬৫) ৩৬৬1 

প্রদশক লক্ষণ | (৩) ১৮৯ । 
লঙ্গণ | (৫) ৩৬৩) ৩৬ | 

জ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৬৩। 
সাধারণ ক্রিয়া | (৫) ৩৬৩। 

বাফ রেণা। (৫) ২৯৩। 

চিকিৎস। | (২) ১৪৬। (১) ১১৩ (৫) 

1 ২৯৩১ ২৯৪ 

খজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৯৩। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৯৩। 

(১) ৭০ । (২) ৫৮১ ৮৮, ১৯৭) 

১০৫) বার্কেরিস্ ভল্গারিস। (৫) ৩5৭। 
চিকিতসা | (১) ১৪৭ । (৩) ৪০, ৯৬--গ, 

৩১৯ | (8) ৪১৫ | (৫) ৩৭৯---৩৮১ 



] 
প্রদশক লক্ষণ । (২) ২৯৫। 

লক্ষণ | 

সংজ্ঞ| ইত্যাদি । 

নাপারণ ক্রিয়া । 

(৫) ৩৭৭---৩৭৯ | 

(৫) "৩৭৭ | 

(৫) ৩৭৭ | 

বালসাম পেরু | 

৪)-১| 

বিসমাথ.। 
(৯) ১৫৮ । (5) ৯৯৯) ৯৫০, 

রন্কইটিস্। 

চিকিতসা । 

5৮৫ 

প্রদক লক্ষণ । 

বেঞইকাম এসিডান । 

(২) ৪৫, ৪১। 

চিকিংসা | (১) ২৫২ । (৪) ৫১1 (৫) ২৯। 

প্রদশক লঙ্গণ | (৪) ১৬৪ | 

বেলাডনা । (১) ৪৯। 

উপঘে।গী ধাতু ইতা।দি। (১) ৫১ 
চিকিৎসা | (১) ২৫, ২৬, ৯৭১ ৩১১ 

৮৭ ৬৮১২০) ১৩) ১৩১১ ১৩৫, 

১৩১১ ১৩৭) ১৩৮১ ১৫৮১ ১৬১, ১৬৬, 

১৬৭১ ২৩৬, ২৪০১ ২৪২ ২৪৭, হ৬১ 

২৬৫১ ২৯৫) ২৯৭ ২৯৯১ ৩০০, 

৩০ ৩১ ৩৩ ৫ ৩৩ ৭১ ৩০৮৭ ৩৩৫, ৩৩৯--- 

৩১৪১ ৩৪৮---৩৫১, ৩৫৪ | (২) ১৯৭, 

১৯৮, ২৬৪, ৩১১ ৩১২, ৩৩৮১ ১০৯, 

১২৭ ৩৭১) ৩৭৬) ৪০৭ | (৩) ৩২, 

৯২, ৯৩, ৯৭) ১২৬, ২১০, ২১১৪ ২৫৩, 

২৯১, ৩০৮, ৩৭০, ৩৭৩১৩৭৮১ 8৫৮ | 

(5) ২৩) ২৯১ ৪৮১৪৯১ ৭৮১ ৮৯, 

৯০৭ ৯২, ১৯০, ১৮৫; ২৪৩, ২৫৫, 

২৯৯৭ ৩০৬১ ৩১১১ ৩১২ ৩১৩ , ৩৩৩, 

৬৭৫, 8১৯, ৪৬৪ | (৫) +, ৪৬১ ৫৯, 

১২৭) ১৩৬, ১৭৬১ ২৪৮, ৩৫১৭ ৪০০) 

৬৩৬, ৪৭৫১ ৫১৪১ ৫২৪১ ৫২৫, ৫৪০ । 

১।/০ ] 

প্রদুশক লক্ষণ | (১) ৬৫--৬৮, ১২৮) ১২৯, 
২৯১, ২৯৩) ২৯১৭ ৩৩১, ৩৩২, ৩৭৩, 

৩৭৪ | (২) ১৩৩) ১৯০ । (৩) ৬৪, 

৯২, ২০৮, ২৩৯, ৩৭৮ (5) ২০ | 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৫১--৬৫। 

(3) ২০৪। 

রোগকারণ । (১) ৫৪ 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ৪৯--৫১। 

সাধারণ ক্রিয়া । (১) ৫৯--৫১। 

বেলিস পেরিনিস। 

চিকিতসা । (৩) ১০৫ | (৫) ১৫৯, ২৬৪৬ । 

|. বোরাক্স্। (৫) ৫৫৬। 
1 চকিৎসা। (২) ৩১৯ । (5) ৪১১ । (৫) 

৩৫৯, ৫১৮, ৫৩৭, ৫৫৭| 

প্রদশক লক্ষণ। (৫) ৫৫৬। 
₹জ্ঞ। ইত্যাদি। (৫) ৫৫৬। 

সাধারণ ক্রিয়। ও লক্ষণ | (৫) ৫৫৬, ৫৫৭ 

বাডিরাগ। | (৫) ২৯৯। ৩০১। 
৮ 

চিকিৎসা । (৩) ৪১৩ 0৫) ৩০৯ । 

লক্ষণ । (৫) ৩০২ । 

ংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ৩০১। 
ূ সাধারণ ক্রিয়া । (6) ৩০৯। 

ব্যাপ্টিসিয়া । (৫) ৪৫৮ 

চিকিৎসা | (১) ৩০৪। (৩) ২২, 
১৩৭, ৪৩৯ | (৪) ৩৪১ ৪০৭ ৮৩ ৯২? 

| ২০৭) ২৭৬, ৩৫৩। (৫) ১৩০--৪৬২, 

১৩৬ 
চা 

৪৯৮ 

প্রদর্শক লক্ষণ | (১) ২৯২, ২৯৩। (৩) ৯১, 
১২৪ । 

লক্ষণ । (৫) ৪৫৮---৪৬০ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৫৮। 



|. ১।%০ ] 

ব্যারাইটা আয়ডেট|। 
চিকিৎসা । 

ব্যারাইটা এসেটিকা । (৫) ১৬৯। 

১৭৮। 
চিকিৎসা । (৫) ১৭৯ । 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৭৮। 

ব্যারাইটা কার্বনিক1 | (৫) ১৬১। 
ক্রিয়া | (৫) ১৬৯, ১৭০। 

চিকিৎসা । (৩) ২৭৮, 
/ ১১৩) ৪৬৪ । (৫) ১৭৮--১৭৮ 

(৫) ৫৮) ১৭৬১ ১৭৭ | 

৩৯৯ ! (8) 

১৮৬, ২৩০১ ৪৬৯ । | 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ৪৫১ | 
(৫) ১৭২--১৭9 | 

লক্ষণ । (৫) ১৭০--১৭১ | 

তজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৬৯ | 

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (৫) 
১৬৯ । ১৯৭৯ । 

(৫) ১৭৪১ ১৭৬১ ১৭৭১ ১৭৯ | 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৭৯। 

ব্রায়নিয়া । 1১) ১২১। 

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ১২৩--১৩৫ | 
চিকিৎন! । ৫১) ২৫) ২৮১ ৪৬) ৮৩, ৮৫, 

৮৬১ ৯১) ১০১) ১০২) ১০৮১ ১১০ 

১১১১১১ই, ও 
৩৩৬। (২) 

১৫২) ১৬০, ২০৭১ ২৯৩১ ২২০) ৯৫৭) 

? 

(8) ১১১ 

চিকিৎসা । 

£ ? 

৩০_-১৫০১ ২৪২) ৯৪৭) 

*5০১ ১৫ ০১ ৮৯) 

৩১০১ ৩৭২ | (৩) ৩৬১ ৪১১ ৪৩১ ৭৩) 

৯৬) ১২৭) ১৭৬, 8৫81 (৪) 

২৩১ ৮০১ ৯২১ ১৪৩১ ১৮৫১ ২৩৪) 

২৪৩, ২৪৪, ২৪৯১ ২৫৩১ ২৫৮? ৩ 

৩১০১ ৩১১, ৩৩৫) ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪২, 

৩৪৫) ৩৪৬) ৩৭৫ | (৫) ২০১ ৬৬১ ৮০১ 

ূ প্রদশক লক্ষণ 

৮১১ ১১৫১১২৬) ১৩৪, ২৪৪১ ৩৯০)৯ ৩, 

৪০৯) ৪২৩) ৫৫৭ । 

প্রদশক লক্ষণ | (১) ১২৮--১৩০১ 5৬৮, 

৩৬৯১ ৩৭৩১ ৩৭৪ | (২) ১৩৮১ ১৮২, 

১৯০১) ১৪৮; ২৯৫, ৩৬৩১ ৩৬৯ 

(৪) ৩৩৬ | 

বিশেষ ক্রিয়া। (১) ১২৬--১২৮। 
রোগকারণ । (১) ১২৫। 

ংজ্ঞ। ইত্যাদি | (১) ১৯১-১৯৩ 

সাধারণ ক্রিয়া । (১) ১২৬ 

ব্রমিয়াম। (৫) ৪২ 
চিকিতসা । (১) ১৭০ | (৩) ১৩১ ৯ 

৩০২১ ৩০৩১ ৩১১ । (৫) 

৫৬, ১৮৬, ২৮৭ | 

(৩) ২৩৯। 
(৫) ৯৩--৪৫। 

৬৩) ১৪৯১ ১৮৯ । 

৮৫৩ ১০ 

(৫) *৭ 
লক্ষণ | 

হজ্ঞা ইত্যাদি | 

ব্যাটা অরিয়েন্টেলিস। (৫) ৩০৩। 

৩০৭! 

চিকিৎসা । (৫) ৩০৭। 

ভায়লা ওডরেট! | 

(১) ১৪৪ । 

(৫) ৪২, &ত। 

সন্ধিবাত। 

ভাইবার্ণাম অপুলাস। (৫) ৪৩৩। 

৪৩৪ । 

চিকিৎসা । (২) ৩১১১ ৩৭৪ | (৫) ৬৫৬) 

৪৩৫, ৪৩৬ | 

লক্ষণ | (৫) ৪৩৪১ ৪৩৫ | 

ধজ্ঞ! ইত্যাদি । (৫) ৪৩৪। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৩৪ । 

ভাঙল! টিকলর। 
ত্বক রোগ। (৫) ৪৫৫। 



[ ১0৮০ ] 

ভার্কিনা হেষ্টেটা 
ংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৬৩। 

মুগীরোগ ব! এপিলেপদি। (৫) ২১৫। সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৬৩, ১৬৪। 

১ (৫) ২৪৫ | ২৫১। 
ভেম্পা। 

এ (৫) ৩০৩ । ৩০৬। 

9 এ চিকিৎসা । (৫) ৩০৭। 
লক্ষণ । (৫) ২৫০১ ৯৫৬ | বিবরণ ] (৫) ৩০৬ | 

জ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৫১। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৫১। ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৪ | 

চিকিৎসা । (২) ৩৪১) ৩৪৫ | (৩) ১৭৮ 
ভিষ্কা মাইনর | 88857, ই ১57 

চিকিৎসা । (৫) ৪২১১) ৪৫৫ । ৃ ৪৮৪--৪৮৫ | 

ভেরিগলিনাম। 8০877 
পু জ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৮৪। 

ডোর: বচত। সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৮৪ 

উপযোগী ধাড় ইতাদি | (৬) ১৯৬--১৯৮ | গুক্মবাযুবা হিষ্টিরয়া। (১) ৩৪২১ (৫) ৩১১। 
চিকিতসা । (১) ৯৯৭) ১৯৮) ৩৯৫) ৩৩৮) 

চাকা রোল রর (৫) ২৭৮1 ২৮০ । 

১৯৩) ৩৩৭) ৩৭৬ | (৩) ১৭৫) ১৭৬) চিকিৎসা । (১২) ৩৪১। (৩) ১৭২) ৩৭৩। 

(৫) ২৮১--২৮৩ 

1 লক্ষণ | (6) ২৮০) ২৮১। 

৩২২১ ৩৯০ । ূ সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৮০ । 

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২১, ৩৩৪। (১) মাইগেল। (৫) ৩০৮। ৩৬২। 

8০২ | (৩) ১৮৯ | (5) ১৩৮--১৪৯০। চিকিৎসা । (৫) ৩১০১ ৩১২ । 

(বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (৪) ১২৯_-১৩৮। সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (৫) ৩১২। 

রোগ কারণ। (৪) ১২৮। 
এ 

্ $ রসাহভ 
ধজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১২৪-_-১২৬। _ মাকু রিয়াদ্ করসাইভাস্। 

চিকিৎসা | (১) ৯৩২১ ন্ ৫ ০) ২৫২১ ৫ 

| কয় ৪) ১২৯ 
সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ৯২৯। ২৬১, ৯৬৩--২৬৭) ২৭৩। (২) ১০৭ । 

১৯৪১ ১১৯১ ১৯৪১১ ২৮৭ | (8) ৬০১ ৮৫১ 

১৯০--৯৪৯) ১৮৬১ ৪৪৬ । (৫) ২৭১১ 

ভিরেট্রাম ভিরিডি ] | (৩) ৩০৯১ ৩১৭ 1 (৪) ৩৯৭ । (৫) ১৮, 

(৫) ১৫৫) ১৬৩ ।॥ ১২৫১ ১৩৯ । 

চিকিৎসা । (১) ২৫১) ২৭) ৮৭) ৮১, ৯৯১ মাকুরিয়াস্ ডালসিস্। 
১৯০১ ১৯৯১১ ৩৫৩। (৪) ৫৭) ৬৩১৮১ | 

কি ৪ ও) ত 

(৫) ১৬৫--১৬৮১ ৪৭৫ । ] চিকিৎসা । (১) ২৪২, ২৫০১ ২৬৩) ২৭5। 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ১৬৫। ূ মাকুরিয়াস্ প্রোটো-আইওডেটাস্। 

লক্ষণ । (৫) ১৬৪, ১৬৫। | চিকিৎসা । (0১) ১৭৮১ ২৫৯১ ২৫৬১ ৯৫৮ 



[১৪০ ] 
১৫৯) ২৬০১ ২৭১) ২৭২ | (৪) ৩৭৪ । মিউরিয়েটিকাম্ এসিডাম্। 

(৪7 ৩৯। (৪) ১৭২। 
টনি ভাজি উপযোগী ধাতু ইতাদি। (১) ১৭৯--১৭১) রি ৃ 

মাকুরিয়াস্ বিন্-আরডেটাস্।  . চিকিৎস|। (১) ২৮৯, ৩৩৮ | (৮) 9৫, ৬১১ 
১৬৭) ১৬৮) ১৮২--১৮৬) ৩১১১ 5৫ ৩% 

চিকিতল। । (১) ২৫০১ ২৫৬-_২৬০১ ২৭১১ ূ হ্রদ র 

প্রদশক লক্ষণ | (৩) ৩৯৬ | (৯) ১৮০7 

মাকুরিয়ান্ ভাইবাস্। ১৮৯ । 
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ১৫৪--১৮৭ | 
রোগকারণ | (৪) ১৭৪ । 
সংজ্ঞা ইতাদি। (5) ১৭৯ । 

নাকু রিয়াস্ সলুবিলিস। (১।১৮৮। সাধারণ রিয়া । (৯) ১৭৬। 

উপবে।গী ধাতু ইতাদি। (১) ১৯৩--১৯৭ মিডরেক্স্ পাপুরিয়। | (৫) ২৯৫ 
চিকিংনা। (১) ৪১) ৯৮) ৯৯১ ১০২ 

$ 

চিকিৎসা । (১) ১৩৮ ১৭৭) ১৪৬) ২৫১ 
২৮০) ২৬৩১ ২৬৭) ২৭০ | 

চিকিৎস। | (৯) ৩০৫ | (৫) ২০৭) ৮৯৬-_ 

১৯৮৭ 56৯৯৭ ৫১৬ । 

সাধারণ ক্রিয়।। (৫) ২৯৫ । 

গ 

১০৮৪ ১৩৬১ ১৫৮৭ ১৬২-১৬৯) ২৩৩ 
সাইগ৩১ ৩০৮১ ৩৮০, ৩৮১1 (২) ৫৬ 

৮৬১ ১৪৪১ ১৫৬) ২০৮) ২৬৪৫১ ৩৭১ 

মিশ্চলা। 
২৭9১$ ৩১৯১ ৩১২১ ৩১৬ ৩১৭৭ ৯৩৮ । 

॥ ৯৮) ২৮০) জরাযুরক্তন্াব। (৫) ৩১৪। 

৩৫১ ৩৯৭, ৯১৪৭ ৪৯৯) ৪৬১ (৫) মিনিয়ান্থিস্ (2161) 81)0163 (1) 
৯5 ৯৯৫১ ২৬৬১ ৩১৮১ ৩৪৭১ ৩৫৫১ 1 ৪ | 

2 ? | চিকিৎসা । (২) ১৯৩১ ৯১৮ (৩) ১০২। 
ৰ 
1 

খ 

| (8) ৬০১ ১১২। 

(৯) ১৯১ ৩৩) ৩৪, ৩৭১ ৪৩ 

৩৫ ১ঃ ৩৮৮১ ৩৮৭৯২ ১০৯) ৪৫০) ৪৬ 

৫৪ ০9 ৫০৩) ৫১১১ ৫৪২ | 

প্রদক লক্ষণ । (১) ২৩০--৯৩৩ | (২) ূ মেলিফোলিয়াম । '৫ ১০০। ১০৯। 
১৮৮১ ১৯১ । (৩) ১৪৯ | (১) ১৮১ । | চিকিৎসা । (১) ৮০। (১) ২১৩। (৩) 

লিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (১) ১৯৮--২০০ | (|. ৯৭। (৯) ১৮৫ | (৫) ১১০ । 
নাকারির প্রতিষেধক । (১) ২২২--৯৩০ | | লক্ষণ। (৫) ১০৯, ১১০ | 
রোগকারণ। (১) ১৯৭। | সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১*৯। 
সংজ্ঞ। ইত্যাদি-(১) ১৮৮ ১৯১। ৰ সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০৯ । 

ঈ 
] 

ৃ 

সাধারণ ক্রিয়া - (১) ১৯৭১ ১৯৮ | 
ৃ মেজিরিয়াম। 

[কমুনিস্। র চিকিৎস| ৷ (১) ২২৮। (২) ৩১৫1 (8) ৪৯, 

যঙ্গ।/ক।স। (৫) ৩১৬। | ১৬৮। (৫) ২২১। 



[ ১৮%/০ ] 

মেড়ুস | (৫) ২৯৯। ৩০১। 

চিকিৎনা | (৫) ৩০১। 

মেডোরাইনাম । (৫) ৩১৯ । ৩২৯। 

চিকিৎসা । (৫) ৩৩৫-_-৩৩৭ | 

প্রদশক লক্ষণ । (51 ২৭ | 
লক্ষণ | 1৫) ৩৩১-- 5৩৫ । 

সংজ্ভ। ভভাাদি। (৫) ৩৯৯) ৩৩৪ 

নবারুণ ক্রিয়া | (৫) ৩৩০৭ ৩৩ 0 

মেফিটিস্। (৫) ২৭৮ । ২৮২০। 
চিকৎস। | (৩) ৬১১ | (৫) ২৮২৭ ১৮৫ 

১০০ | 

£ 

নেক্স৭ | 1৫) ২৮৩১ ২৮৭ | 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৮৩। 

নাধারণ ক্রিয়া | (৫) ৬৮৩ | 

মেলিলোটান্ । (৫) ২৩৮। ২৪২ ॥ 

চকিৎন' | (৫) ৬৬৪ | 

লক্ষণ । 

সংজ্ঞ। ত]দ। (৫) ২১৯) ১৪৩। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৮০। 

মাশগ্রিসিয়। কার্বনিকা। 

(৫) ১৩) ২১৩ । 

(৫) 

৩৪২ । 

চাকৎসা। (১) ১৮৫1 (৩) ১৯৪) ১৯৫ | 
(৫) ৯১) ১৮৯১ ৩৯৪--৩৪৭১ ৪৩৮১ 

শ৭ণণ | 

লঙণ | (৫) ৩১২--৩৪৪। 

সংজ্ঞ। ইত্যাদি । 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৪২। 

ম্যাগ্রেসিয়া ফম্ষরিক] | (৫) ৩৪২ । 
৩৪৭ । 

চিকিৎসা । (২) ২৫৪। (৩) 
৩৪ ৯৩৫২১ ৫১৯ | 

(৫) ৩৪২ । 

১৯৪ | (৫) 

ংজ্ঞ ইত্যাদি । (৫) ৩১৭) ৩৪৮ । 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৪৮১ 5৪৯ | 

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিক। | (৫) 
৩5২1 5৫৩ । 

চিকিৎসা । (২) ২৬১ । (৪) 

১৯১০১ ৩৫১, ৩৫৬১ ৩৮৪ 9০৯ | 

প্রদশক লক্ষণ । (৪) ১১০ । 

লক্ষণ । (৫) ৩৫৩১ ৩৫৩ | 

সংজ্ঞ| ইতাদি। (৫) ৩৫৩। 

সাধারণ প্রিয়া (৫) ৩৫৩। 

ম্যাঙ্গানাম্। 

| চিকিৎসা | (৪) ১৭১, 8৪51 

যাকা ফিলামেণ্টোসা । 
১৪৭ | (৫) ৩৮৮ | 

১৯ । (৫) 
4 

(৫) ৯৬ | 

চিকিৎস। । (১, 

রডডেওল। (৫) ৪১৩। 
চাকৎস।। (২) ১৪৮ । (৩) ৭5৪ ৭১ | 

(5) 555 ৩৪৬ | (৫) 8১৫৪ ৪১৯) 

১৬০ । 

প্রদশক লক্ষণ । (১) ২৪৭। (৫) ১১৪। 

লক্ষণ | (৫) ২১৩) ১১৪ | 

তজ্ঞ| ইন্তাদি। (৫) ৪১৩। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪১৩। 

রাফেনান্। 

উদরাধান | (৩) ২৪৯) ৩৭৭ | 

রাস্টক্সিকোডেগ্ুন। 

(৪) ৩১৫। 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৩১৮, ৩১৯ । 

4চকিতম। | (১) ২৫) ২৯৭ ৩০+ ৩৬১ ৪৬১ 

৯০১ ৯৯) ১০০) ১১৫) ১১৭) ১১৯) ১২০) 
$ ? ? 

১৩৩--১৩৬) ১৪৪) ২৪২১ ২৬৪১ ২৬৬, 

(২) ৬৮, ৬৯, 9৭5 ৭২১ ৮৯? 

ধৎ 

, ৬৮ । 

১৯৭৯১ ৩১৪১ ৩৭৬ ॥ (৩) ৩৩) ৩৫) রর 



[ ১৮%০ ] 

১৩০) ১৩৪১ ১৩৭) ১৯১) ২৫৫) ২৭৭) 
২৯১) ৩৩৮১ ৩৪৪১ ৩৪৫), ৪৫৩) ১৫৯ । 

(৪) ৯০১ 8৮? ৫০১ ৬১১ ৬৪? ১৮৯) 

১৮৫) ৯০৭) ২৫৭১ ৩৭১১ ৩১৩১ ৬১৪১ 

৩৩২--৩৫৭) ৩৯৪৯) ৪৪২ । (৫) --) 

০১১ ৩১১ ১১৬১ ১৫৭। ২৪৮১ ৩৮৮১ 

৬১৬১ ৬ । ৩৯৩) ১১৮) ৪২০১ ৪৬১১ ৫২৯ | 

প্রদশক লক্ষণ । (১) 
৬৩১১ ৩৭৩। (৯) 

(৩) ৯১১ ১৩৬৭ ১৫০১ ৪৫১ | 

১৭১ ১৯৪ ৯৩) * ১১ 

১৯০) ২১৪৭১ ৩৬১ । 

(৪) ২৭ 
৩৩১, ৩৩২ | (৫) ১১১ । 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ১৯৭। 
(৪) ৩৯০---৩৩০ | 

রোগকারণ । (১) ৩১৯। 

সংজ্ঞা ইভাদি। (৪) ৩১৫--৩১৭ | 
সংধারণ ক্রিয়া। (১) ৩১৯--৩২০। 

রাস্ ভেনিক্যান্স্। 
(8) ৩২ 

] 
ৃ 
ূ 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ । 

রাস্ রেভিক্যান্স্। ৰ 
(১) ১৪১১ ১৯২ | 19) ৩৩৯১ 

(৫) ৯৯ । 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । 

রিরাম। (৫) ৪৩৭। 

চিকিতসা | (৩) ১৮৪ | (৫) ৩৪৫১ ৪৩৮ | 

লক্ষণ | (৫) ৪৩৭১ ১৩৮ | 
সংজ্ঞা উত্যাদি | (৫) ৮৩৭ । 

সাধারণ ক্রয়া। (৫) ৪৩৭। 

রিপিনাস্ কমুনিস্। (৫) ৫৬১॥ 
চিকিৎসা । (৫) ৫৬৩) ৫৬৪ । 
প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৫৬২? ৫৬৩ । 

ধজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৫৬১। 

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৫) ৫১১, ৫৬২ 

চিকিতৎস। | 
৩৪৮ | 

(৫) ৩২5 

রুটা গ্রাভিয়লেন্স্। (৫) ৪০৫ 
চিকিৎসা | 1২) ২৫৭১ ৪০৭ | (৫) ৩৬৫) 

৩৩৬১ ৪১৫ 1 (৫) ৪০৭ । 

প্রদশক লঙ্গণ। (৩) ১৯৪ । 
লঙ্গণ | (৫) ১০৫---৪০৭ 

সংজ। ইত্যাদি । (৫) ৯০৫ । 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪০৫ | 

রুমেকৃস ক! (৫) ৪৩৭, ৪৩৮ । 

| চিকিৎসা । (১7 ১১০১ ১১২১ ১৪১৭ ১৯২ 
(5). ৪8:55. 1..108) 5884 -১১%% 

১৫৮ । (৫) ১৮৫১ ৮১৯১ ১৪০ । 

লক্দণ | 

সংজ্ঞা ইতা।দি | 
সাধারণ ক্রিয়। | 

(৫) ৯৩৯ | 

(৫) ৮৩৮ । 

(৫) ৪৮ 

রেটানিয়া । 
(১) ₹ ৬১ (৪) ১৬৯১ ৮১ চিকিৎসা । 

৮১৭ | (৫) ১৯৯১ ৩৮৬। 

রেড সাল্ফুরেট, অৰ মার্কারি। 

চিকিৎস। । (১) ২৫১ ॥ (৪) ৩৯৮। 
চি) 

রেণাঙ্কুলাস্ বান্থসাস্। 

(৫) ১ । ১৭। 

চিকিৎসা । (১) ১৯১। (২) 
১২৭১ ৩৭১1 (৫) ১২+ ১৮--২৯ | 

লক্ষণ । (৫) ১৭১ ১৮ 

হজ্ঞ। ইত্যাদি | (৫) ১৭। 
সাধারণ ক্রিয়া | (৫) ১৭১ ৩৫৮ 

১৯৩ | (৯) 

রেণাস্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্। 

(৫) ১। ৩০। 

চিকিৎসা । (২) ১৯৩। (৫) ৩১) ৩২। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩০১ ৩১! 



[ ১৬০ এ 

লরসিরেসাম্। 
( হাইড্রোমারানিক এসিড |, 

চিকিৎসা । (১) ৭৮১ ৭৯১ ৮০ 1 (৯) ১৪৭, 

১৪৩ | (৩) ১৭১ ৩৭২1 (5) ৬১, 

১৮৬১ ২০৬ । (৫) ৬৬) ৮৮১ ২৭০১ ২৭৯১ 

১১০১ 8৪৪ | 

লাইকপাস ভাজিনিকাস। 
[চিকিৎসা । (৫) ২০১। 

লাইকপোডিয়াম ৷ (৩) ২২১। 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি | (৩) ২২১ --২২৬। 
(চিকিৎস|] (১) ৯৯) ১০০১ ১৭৮১ ১৮৩ 

5৭৯ 1 (২) ৫৬১ ১৮১১ ১৫৮৪ ১৩০) 

৬০৩১ ২০৮১ ২২১১ ২৫৮) ৩০১৬ ৩১৫ | 

(5) ৩৭) ৩৯) ১৫; ৯৫১ ২৪০-- 

সৎ ১১8৫৫ 1 (5) ৩৬১ ৩৯১ ৫৬১ ৬১১ 

১১৬) ১৬৭১ ১৭০১ ১৩৬১ ৩৩২, ৩৪৮, 

৯৬) ৪১৬) ৪৬৩১ 8৬৪ | (৫) ১১, 

ত৯, 8১, ১০১, ১৭৭) ১৮৬১ ২৮৭ 
£ ৯ ৪ ? ঠ 2 

০১৩) ৩৮১) ৬৬৯১ ৪৮৩, ৫৫৪ । 

পরদশক লক্ষণ । (১) ৩৬৯, 

(৩) ১৩৯, ২৪৮ ৪০৪ | (৩) ২৭, 
(৪) ২০, 

৩৭৯ ৩৭৯ | 

১১৮) ২৩৬-7২৪০১ ৩৯৭ | 

১৩৭ | (৫) ৯৩। 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ। (৩) ২২৭--২৩৪। 

রে।গকারণ | (৩) ২২৬ । 

সংক্ঞ| ইত্যাদি । (৩) ২২১--২৯৩। 
সাধারণ ক্রিল্না । (৩) ২২৬, ২২৭। 

লাইনেরিয়া। 
পয়মেই বা গণরিয়। | (৩) ৩১৫। 

লাইসিন। 

(৫) ৩৪১। 
চিকিৎনা | (৫) ৩৪১। 

প্রদশক লক্ষণ । (৪) ৩৭০ | 

৬৭ 

লিডাম | (৫) ৪১৩।৪২০। 
চিকিৎসা । (১) ৪০১ ১৪৪ | (৩) ৭৯) ১২৮, 

১5৪১ ১৯৬১ ৩৪৫ | (5) ১২০) ৩৩৫৯ 

(৫) ১০২১ ২৮৪১ ৪১৯১ 

5৯০১ ৪২২-৮৪২৪। 

লক্ষণ | (৫) ৪$২০--৪২২। 

সংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ৪২০ । 

সাধারণ ক্রিয়। | (৫) ৪২০। 

লিথিয়াম্ কার্ধনিকাম্। 
ৃ চিকিৎস। | (৪) ৪৬৩ | (৫) ৪১৯ । 

লিলিরাম্ টাইগ্রিণাম 
(৫) ১৯২। ২০২। 

চিকিৎসা । (২) ২৬৪১ ৩০২১ ৩১২) ৩১৩ ॥ 

(৩) ২১৬। (৫) ৯৬) ১৫৯৪ ১৯২১ 
*০৫--২০৮৭ ২৯৭৭ ১৯৮ | 

প্রদশক লক্ষণ | (১) ৩৯২। (২) ১৮৪ । 

লক্ষণ । (৫) ২০৩--২০৫। 
হজ্ঞ। ইত্যাদি । (৫) ২০২১ ২০৩। 

সাধারণ ক্রিয়া | (৫) ২০৩। 

লেপ্টাণ্ড11 (৫) ২৪৫। ২৫২। 
চিকিৎসা | (১) ২৬১ । (৫) ২৫৩, ২৫৪ । 

লঙ্গণ | (৫) ২৫৩। 

সাধারণ.ক্রিয়া। (৫) ২৫২) ২৫৩ | 

লবেলিয়া ইন্ফ্রেটা। 
(৫) ৪৯৩। 

চিকিতসা । (২) ৩৮৯ । (৫) ৪৯৪। 
প্রদশক লক্ষণ । (২) ৩৮৭। 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ | (৪) ৩৮২। 
৪৯৩) ৪৯৪ | 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৯৩। 

সাধারণ ক্রিয়া | (৫) ৩৫৮১ ৪৯৩। 

লবেলিয়৷ সিফিলিটিকা 
প্রদশক লক্ষণ । (১) ৩৬৮। 

৩৩১) ৩৪৮ । 

০২৮ শশী -শাশিাশীশীপশ্ শীত ০০ 

রর পা -াপিশ্পা পাপ 

(৫) 
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ল্যাক্ কেশিনাম্। 
(৫) ২৭৮1 ২৮৫। 

চিকিৎসা । (১) ১৭৮। 
৩০৯ | (৪) ২৯, 

(৫) ২৮৬---২৮৮। 
প্রদশক লক্ষণ । (১) ৩৯১। 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৮৫ । 

সাধারণ ক্রিয়। | (৫) ১৮৫১ ৯৮৬ । 

ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম্। 
(৫) ২৭৮ । ২৮৮ । 

(২) ২১৭। 

৩৯১ ৩০৬১ ৩০৭ । 
(৬)! 

চিকিৎসা (১) ২১৭। (৫) ২৮৮১ ২৯০-_ 1 
৯৯১) 

লক্ষণ। (৫) ২৮৯১ ২৯০ । 

সাধারণ ক্রিয়।। (৫) ২৮৮) ৯৮৯ | 

ল্যাকেসিস্। (৪) ১। 

পযে।গী ধাতু ইত্যাদি । (১) ৩-৫। 

৩১০ | 

চিটিৎসাঁ। (১) ৯০১ ৯৯) ১০১) ১০৭ 
ন চ চনে ১১০) ১১৩) ১১৫) ১১৬) ১৩৯৪ ১৭৮১ 

« ৯৩) শ ৯৭১১ ৩৯৮ | (৯) ৫৬, ৫৭9 2৮১ 

৮১১ ৮৯) ৯১? ২১৮) +৬৮ | (৩) ৪০১ 

১১) ১০৩) ১৩০১ ১৩১৪ ১৩৭৭ ১৭৯১ 

, সাধারণ য়! 

ল্যাক্টু ক ভিরোন!। 

(৫) ১০০ ১০৮। 
চিকিৎসা । 1৯) ৩৭৬1 (৫) ১০৮। 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৮ । 

সাধারণ ক্রিয়।। (৫) ১০৮। 

ষ্টিক্ট। পাঁলমনেরিয়|। 
চিকিতনা। (১) ৩১৫১ 

১৬৫ | 

৩৭০ | 

(৫) 

১৫৬১ 

(5) ১০৬, (৪) ২৫৮। 
সর ক্৮৫ ( 

ট্রিগ্মেটা মেডিস্। (৫) 8৪৫৬ । 
ও চিকিৎসা । (৫) ৪৫৬ খু 

১৫৭ | 

ট্টিলিপ্রিয়া | (৫) ৪২৫ । ৪৩০ । 
চিকিৎসা । (৫1 ১৯, ২৯১। (১) ২২৯। 

' লক্ষণ | ৫) ৯৩১১ ৮৩৩ । 

ৰ সংজ্ঞা ইতাদি। (৫) ৪৩০৭ । 

. সাধারণ জয়া । 

ঞ 

; চিকিৎসা ২) 

গ্রাদ«“ক লক্ষণ | ৪০১ | (৪) ১১--৬৪১ ৮৩), ১১৩, 

শট) ৩০ ৬) ৩০৯) ৩১ ৩১ ৩১৪) ৩১৯ 

৩৪৫১ ৩৫৫৯ ৫ চি ৩৭১) ৩৭ ৬) ৩৯২ | 

(৫) 8০) ৬৬১ ৭৮১ ১৯৩) ৯৭৪১) *৭৬ 

২৭৭১ ২৮৬১ ৩২৫১ ৩১৭, ৪৭৬) ১৭৮ । 

প্রদশক লক্ষণ । (১) ১৯৩ ৩৩৩। (২) 

১৩৯১ ৯৮৯) ২৯০ | (৩) ৯১ ১৩১।' 

(৯) ১৮২১১ ১৮১১ ১৯৯ | 

বিশেন ক্রিয়া ও লক্ষণ ।(১) 

রোগকারণ। (৪) ৬। 
নংজ্ঞ। ইত্যাদি । (৪) ১--৩। 
সাধারণ জিয়। | (৪) ৬। 

২২৮ 1(১)৬-১৮ |. 

| লঙগণ। ৪১২ 

(৫) ৮৩০১ ১৩১ । 

ছ্রেনাম। 

৩৩৭ ৮০৩ | (5) 5১৮) 

১৯১১ ৮১৩ | 7৫) ২৯৪১ ৫২৩ । 

(৩) ১৮৯ । (১৮) ৮৯৯ । 

্টাফিসেগ্রিয়া | (৫7১1 ২১। 
চিকিৎসা । (১) ৩৯1 (১) ১৪৮১ ১৬১) 

৮১০1 (৩) 8৫+ ১৩৮৭ ১৯৫) ১৫5 

৩৯ | ১) ৩৫১ ১৮০১ ৩৩৬ । (৫) 

ও ৬৩--৩০) ৯০৫১ ২৯১ ৫০০9 ৫৯টি | 

গ্রদশক লঙ্গণ | ১৯) ৩৫৭১ ৩৯৪ । 

(5) ১১০1 06) 25। 

২১৪ 
ঠ 

*২-৬। 

তাদি। (06)% | 

ক্রয়া । (৫) ২২ । 

সংঙ্ঞ! ই 

সাধারণ 



|] ২/০ এ 

্রন্সিয়ান! কার্বনিকাম্। * 

চিকিৎসা । (২) ৩৪৪ 1 (২) ৫৭১ ১১২। 
(৫) ৩০১ ২২১ ৩৯৪ | 

ইফান্থান্। 
চিকিৎসা । (২) ২০৪ | (6) ২০২। 

্রাকৃনিয়া । 
(১) ১৪৫) ১৪৬, ১৪৭) ১৬২1 চিকিৎসা । 

(৫) ২১৩৪, ৬৭০) ৪৯৭ ৫৫০ । 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ । (৯) ১০৯। 

্রীকৃনিয়া ফস্ফরিকাম্। 

চিকিৎসা । (8) ১৩৩) ৩১১। 2 

ই্রামনিয়াম। (১) ২৭৪। 

উপবে।গী ধাতু ইতা।দি। (১) ২৭৭--১৮১। 
চিকিৎসা । (১) ৭৩, ৭৯, 9৮৮২, ২৯৪5 

৩০৯১) ৩৩৯-_-৩৬ ৬) ৩২৮) ৩২৯১ ৩৩১-- 

2) ৩২৯--৩৪৩ টি ৩৪৭---৩৫ যি 

১৩৯৫ | (৯) ৫০১ ৩৩২ | 

(৩) ৯১১ 
(৯) 
(৫) ৩৪৯১ ৬৮৮১ ৩৯৩। 

প্রদশক লক্ষণ | 8) ২৯১--১৯১৪১ ৩৮১১ 
4 

(২) ১৩৩। 0) 

6২ নস ্ী গা) €. গা না 27 ৬৫৩) ৩৭৮ ৩৮০ । 

২৭) ৬৩১ ১৯১৭ ৯০৭) ২৭৬। 
ঠ 

৩৩২১ ৩৩৩) ৩৯১ । 

৩৮৪ | (5) ৯১। 

বিশেন ক্রিয়া ও লক্ষণ | (১) ১৮২--৯৯০ | 
রোগকারণ। (১) ১৮১। 
সংজ্ঞা ইতাদি। 
সাধারণ ক্রিয়।। 

(১) ২৭৮১ ৭৬ । ্ 

(১) ২৮১১ ২৮২ । 

সাইকুটা ভিরোৌস1। (৫) ২১১ ২৩১। 
চিকিৎস।। (১) ৩৫৮ | (২) ১৪১) ৩৪৭। 

৷ চিকিৎসা । (২) ২০১, ২১১, 

পাপা পপি 

7 শ্শ্ ২ পপ 

৪০৬ | (৩) ২১২। (৪) ৩০০ । (৫) 

১৬৬, ২৩৪১) ২৩৫) ৩৬২১ ৩৯৩। 

লক্ষণ। 

জ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩১। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৩১) ২৩২। 

সাইক্লেমেন। 

২৩২, ২৩৩ । 

5০৯ | 

(৩) ৯৭, ১০৬। 

সায়ানাইড অব্ মার্কারি। 
চিকিৎস|। 

88৪ । 

সিলিসিরা । (৪1 ৯৩। 

(দিলিকন্।) 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (8) ৯৫৯৭ | 

(১) ২৫৮1 (৪) ১৮৬ । ৩) 

চিকিৎসা । (১) ১৬১) ১৬৮) ২৪৫) ১৯৬) 
২৪৮১ ২৬৩, ৩০৮ | (২) ১১৪৭ ১৯৭, 

৩৩০ । (৩) ২৮; ২৫০) ২৭৬৭ ২৮ ১, 

২৮৯৪ ৩৪) ৪৩৮ 8৫৭] (১) 55 

১১১--১২৩) ২৫৪) ২৫৫) ৩৭১১ ১১৭, 
? 

৮১৮১ ৪১৯ 1 (৫) ১৯) ৭১১ ১৭৮৭ ১৮৮১ 

* ৩৬) ২৯১১) ৩৪5) ৩৪ ৯) ৩৫৫) ৯১৬০৭ 

৪১০১ ৫০০ | 

প্রদশক লক্ষণ । (১) ৩৯২ | (৯) ১০৮-7 

১১১। (৫) 8১৪ । 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (৪) ৯৮--১০৮। 
রোগকারণ। (৪) ৯৭। 

সংজ্ঞ। ইতাদি। (৪) ৯৩--৯৫। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ৯৭, ৯৮। 

সার্সা পেরিলা। (৫) ৪৮২। 

চিকিৎসা । (৩) ২৫২১ ৩১৮ | (৪) ৩৭৮ । 

(৫) ১০৪১ ৪৮৩ । 
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লক্ষণ । (৫) ৪৮২) ৪৮৩ লক্ষণ ও চিকিৎসা । €(হ) ৩৩৫ | তে) ১৩৫) 
₹জ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৮২। 588, ৩৭১১ ২০৩] (৪) ৩৬, ৫৯১) ১৮৬, 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৮২ ৩৩৩) ৩5৫1 (৫) ৮৯১ ৩২২) ৩৩৯, 
৫৪৫, ৫১৩ 

সালফার । (৩) ১। ধন্কা ইতাদি। (৫) ৫8৫ | 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৩-৭1। সাধারণ ক্রিয়।। (৫) ৫১৫। 
চিকিতসা । (১) ৩০১ ৩১১ ৮০১ ৮৩১ ৮৫১ ৰ সিকেলি কন্ুয়ে্টাম ৃ্ 

৯৮১ ১১৫১ ১১৭) ১১৮৯ ১৩৭) ১৩৯, ট 
(৫) ৩৫৭; ৩৬৮। "১৫৮) ১৬১) ১৭৩--১৭৬, ২৪৬১ ৩০৮। 

রঃ 
(৯) ৫০১ ৮৪) ৯০১ ১৪২৪ ১৯৬১ ১৫৬-- চাকত্সা 1 (১) ৬৩১ ৬৪৭ ৯১ | (৩) ৯৭৭ 

১৫৯১ ১৯২) ২০৭? ২৯৫১ ২৯৬, ২৪৯, ১১৮১ ১১৯1 (8) ৫৫) ১৮৫) ২৩৬।, 

৩০৭১ ৩০৯) ৩৬৪ | (৩) ১৮--৫২, (৫) ৫, ৭৯, ২৭১) ৩৩৭) ৩৬৫) ৩৬৮১ 

১০৫, ১৭০। ২০৩১ ২৪১১ ২৪৭, ২৯৯, ৩৭৮- ৩৭ ৬১ ৪৩০৭ 8৮৭৯১ ৫৪৩ । 

[ ১৭২-২৭৫) ২৭৭, ১৭৯১ ২৮২১ ২৮৩, : প্রদশক লর্ষগণ | (১) ৬৭1 (৫) ৩৭২ | 

১৮৮, ২৮৯) ৩১০) ৬১৮, ৩২৬) ৩৩৬৭ ; লক্ষণ | (৫) 5৭5 । 

৩৪৪, ৩৬৫১ ১০০) ৪৩৬৭ ৪৩৭৭ ১৪০5 সংজ্ঞা ইত্যাদি। ৩৬৮১ ৩৯৯ | 

১৪১ (৪) ৩১, ৬৩১ ৭৯, ১২১০ ১২৩, সাধারণ কিয়া | (৫) ৩৬৯, ৩৭০ | 
১৭০) ২১৪; ২৪৬৭ ২১৭ ৯৪৯৭ ২৫৪, 

সিঙ্কনা। (৩) ৭৩। 

(চায়ন।। ) 

2০৩১ ৩০৪৭ ৩১৪৭ ৬১১, ৩ 

৭৩) ৩৯৭) ৪১৪, ৪১৯1 (৫) ৭, ৭৮২ 

-৭৭) ১৮৮৭ ১৯৮৪ ৯০৬৭ ১১৬ ৩২৮ ? ; উপবোগী ধা উতাদি। (5) ৭৩৭৭ | 
1526 4486 

প্রদশক লক্ষণ | (১) ৩৯৩ । (৯) 8৭, ১৩৮৯ | ৫5৭ ৫৮, ৬৮৭ ৬৭১ ৬৯) পদ) ৭১৯ ৭৩৯ 
২৮৯১ ২৯৪ | (১) ২৪০২৭, ১৪৯৭ | ১৯১ ৮৮, ৯৬1 (১) ৯০) ৭৮__৮১১ 

১৫০, ২৭১ ৩৬৫) ৪৩০--৪৩৪ * (&) | ২১০৮৭ ২০৩) ৯০৪১ ২৩৬১ ২৩৭৯ 
১১১, ২৯৬৭ ২২৭, ২২৮, ২৯৬৭ ৪8১২। | ১৭৫, ৩৩৯১ ৪০৩) ৪১১১ 8৩৫) 
(8) ১৩৯ | (২) ৩৩১ ৪8১১ ৪১) ৫৫) 

বিশেন ক্রিয়া ও লক্ষণ | (১) ১৫৮ | (5) ৯-- র ১৮৫, ১৯১১ ২০৯১ ২০৫) ২৩৪১ ২৯৭১ 

সন, 5৩৬। এ ৩৩৩৯ ৩৫৭৭ ৩৯১১ ৯১৬৪ ৪৩৭? 

রাগকারণ । (১) প)৮। ূ (৫) ১৫২, ১৮৫) ৩৮৮) 8৫৫, ৫১৫ | 

নংজ্ঞ! ইতাধি। (৩) ১৩ । ূ প্রদশক লক্ষণ | (১) ১৬০। (২) ১৩৩৯ 
সানারণ ক্রিয়া । (৩) ৮১৯। ১৩৬১৪৫| (৩) ৮৯--৯১১ ১২৫১ 

5৯৭ | (১) ২৯৭) ৪৩৭ | এ 
সান্ফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৫1 বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৬) ৭৮--৮৯। 

প্রদশক লক্ষণ । (২) ২৮৯। রোগকারণ। (৩) ৭৭। 
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জ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৭৩৭৫ | সিপিয়া। (২) ২৬৮। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ৭৭ ৭৮। | উপযোগী ধাতু আদি। (২) ২৭০১ ২৭৪। 

সিড়ন। (৫) ৫৫৮। চিকিৎসা । (১) ৩৯৮, ৩৯৯ (২) ১৪২১ 
হিতে টি 518 ১৬৩) ১৯৫) ১৯৭১ ২০৯) ২৫৮, ২৬১১ 

২৬৪) ২৯৬--৩১৫। (৩) ৪৬ ৫২, ৫৫৮ । ঃ 
২৫১, ২৫২? ২৫৭ ৩৪২, ৩৭০১ ৩৯৯, 

8৪০ | (৪) ২৭) ৮৩) ১৬৪১ ২৪৯) ৩১৪) 
৩৩৯১ ৩৯৫) ৪৬২ | (৫) ৬) ৩৫) ৭৮? 

সাধারণ ক্রিয়। ও চিকিৎসা । (২) ৫২ 
(১) ৯৩) ১৯৩। (৫) ৫১, ৫৪৭) ৫৫৮ 

সিনা -স্তাণ্টোনাইন্। ১৩৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৯, ১৯৯, ২০৬, 

(২) ৩৯৪। ২৯৭) ২০৮) ২২৮, ২৬৯) ২৯৭) ২৯৮, 

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। ৩৭৯৬ । ৩১০5 ৪৭১ 8০8? ৪৩৬১ ৫০২? ৫২৪, 

চিকিৎসা । (১) ১৪৭) ১৪৮ 1 (২) ১৫৪, ৪ 22718251 
২৫৭, ২৫৮১ ৩৪৮১ ৩৮৯) ৪০৪) ৪১০ | প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৮৮-_-২৯৬। (৩) 

(১) ৩৯১ । ২৭, ৯০ | (৪) ১৯) ১৬৪) ২২৯। 

প্রদক লক্ষণ । (২) ১৩১১ ৩৬৪; ১০২৯ বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ | (২) ২৭৫---২৮৮ ॥ 
৪০5 | । রোগ কারণ । ২৭৪ 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ । (২) ৩৯৭--৪০২ 1 সংজ্জ! ইত্যাদি । (২) ২৬৮--২৭০ | 

রোগ কারণ। (২) ৩৯৬। সাধারণ ক্রিয়া । (২) ২৭৪১ ২৭৫ | 
সংজ্ঞা ইতদি। ৩৯৪, ৩৯৫ | ৃ 

সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৯৬, ৩৯৭ | সিফিলিনাম্ ॥ (৫) ৩১৯, ৩৩৭ 

দিনাবেরিস্। প্রদশক লক্ষণ । (৫) ৩৩৯। 
রোগ ইত্যাদি । (৫) ৩৩৯--৩৪১,। 

ংজ্ঞা ইতাদি। (৫) ৩৩৯ ৩৩৮। 
সাধারণ জিয়া । (৫) ৩৩৮) ৩৩৯ । 

চিকিতসা । (১) ২৫৩, ২৭৩। 

বিশেব কিয়া ও লক্ষণ | (৪) ২৬৬ | 

পিনামমাম্। (৫) ৪৪১, 8৪8৫। 

চিকিৎসা । (৩) ১০৬। (৫) ২৬০১ ৪8৪৫ । সিমেক্স্ ল্যাক্টুলেরিয়াস্। 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৪৫। (৫) ৩০৩। ৩০৫। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৪৫। কি 85 

সিনিসিয় অরিয়ান্। প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩০৫। 

(৫) ১০০, ১১০। সিশ্ফাইটাম্। 
চিকিৎসা । (২) ২১৩। (৫) ১১১, ১১২। চিকিৎস|। (৩) ১৩৫। ৫) ১৮৮ 
প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ১১১। ৰ 

ত্জ্ঞা ইত্যাদি | (৫) ১১৬ | সিয়ানথাস্ আমেরিকানাস 1 

সাধারণ ক্রি । . ৫৫)১১০। , . ,* লীহারোগ। (৩):১৫৫। 
গ 



| ২৬ 

সিলিনিয়াম্। 
চিকিৎসা । (৩) ৩০, ৪০$ ৪৫১ ৩৪১ । 

(৪) ৪৪৩। (৫) ৪৬৯) ৪৮৯) ৫৩৭ | 

 ফিলেপিস্ নাইগ্রো। 
কৃমিরোগ। (২) ৪১০ | 

সুইট স্পিরিট অব. নাইটার। 

টাইফয়েড ফিবার । 

, পেনেগা। 

চিকিৎসা । (১) ১৪১, ১৪২।*(২) ৩৪৪ । 
(৩) ৪০০১ ৪৯১১ ৪৫৫। (৫) ১৯) ৩৯৪ | 

সোরিনাম। (৩ ৪১৫। 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ৪১৫--৪১৮। 
চিকিৎমা | (৩) ৩০১ ৩৪১ ২০৩) ২০৪১ ২৭৫, 

৩৭৮১ ৪৩৫--৪৫১ | (8) ২০৬১ ৩৭১। 

(৫) ১৯১ ১০৪) ৩৩১ | 

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ১৬১১ ৯৩২ | (৩) ২৫, 
২৬১ ৪৩০---৪৩৫ । (8) ১১১। 

(৫) ৩৩৯। 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ (১) ১৫৯ । (৩) ২০৩, 
১০৪, ৪২১--৪৩০ | 

রোগকারণ। (৩) ৪১৮১ ৪১৯ । 
ইজ্ঞ| ইত]াদি। (৩) ৪১৫। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১১৯। 

সোলেনাম কেরো । 

মৃগীরোগ বা এপিলেপৃসি | (৫) ৪১৫। 

স্কুইল1, সিলা ম্যারিটীমা । 
(৫) ১৯২, ২০৯। 

চিকিৎসা। (৩) ১৭১১ ৪০১ | (৪) ২০৪ । 

(৫) ২১*। 

লক্ষণ । (৫) ২*৯ ২১০। 

(৪) ২০৭। 

] 
| সংজ্ঞ ইত্যাদি । (৫) ২০৯। 

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২*৯। 

স্পঞ্জিয়া | (৫) ৫৯)। 
চিকিৎসা । (১) ৪০) ১৭১। (২) ২১০। 

(৫) ৬৬ ৬৭ 

প্রার্শক লক্ষণ । (৫) ৬৩। 
লক্ষণ। (৫) ৬০--৬৩। 

। (৫) ৫৯১ ৬০ | 

। সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৬৭ 

ম্পাইজিলিয়।। (৫) ৩৯৭। 
চিকিৎসা । (১) ৯৬। 

৪১০ 1 (৩) ৬৫১ ১৯০ | (৪) ১৭৫,৩৩৩ 

(৯) ১৯৩, ২০২) 

(৫) ৫৭) ৫৯১ ৬৬১ ৯০০--৪০৬ | 

লক্ষণ । (৫) ৩৯৮১ ৩৯৯। 

ংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৯৭। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৯৭) ৩৯৮ ! 

স্পার্টিন সাল্ফেট। 
হদ্রোগ । (৫) ২০২। 

স্তাকেরাম অকিসিন্ঠালিস্। 
চক্ষুরোগ | (৩) ২৭৭। 

্তাঙ্থুইনেরিয়া । (৫ ৪৭২। 
চিকিৎসা | (১) ৭০১ ৭১১ ১৪১ । (২) ২৯৮, 

৩৩৬ । (৩) ৩৭১ ৯৪) ৯৭৫) ২৯০১ ৩৩৯, 

৪8৫৪ | (৫) ১৬৭) ২৮৭) ৩৪৯) ৪০০১ 

৪৭৮---৪৭৮) ৪৮৫ । 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৪) ১৯। 
লক্ষপ। (৫) ৪৭২--৪৭৪ | 

সংজা। ইত্যাদি । (৫) ৪৭২। 
সীধারণ ক্রিয়। | (৫) ৪৭২। 

্তাঙ্থুইনেরিয়! লাইট্রেট.। 
চিকিৎসা । (৪) ১৬৯। (৫) ৩৫*। 



[ ২/০ ] 

শ্তানিকুল1। 
চিকিৎসা । (৪) ১১১। (৫) ১৯৪। 

স্তাবাইনা। (৫) ২৫৭। ২৫৮। 

চিকিৎসা | (৩) ৯৭। 
২৬১১ ৩৬৫১ ৩৪৩ | 

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫৭। 

লক্ষণ । (৫) ২৫৮, ২৫৯। 

জ্ঞা ইত্যাদি । 

সাধারণ ক্রিয়া! । 

(৫) ৯৬) ২৫৯-- 

(৫) ২৫৭ | 

(৫) ₹৫৭। 

১৫৫। ১৬০ । স্যাবাডিলা ৷ (৫) 

চিকিৎসা । (২) ৯১০ । 
8০২ । 

লক্ষণ। (6) ১৫৫। 

প্রদশক লক্ষণ | (৫) ১৫১। 
নংজ্ঞ। ইতা।দি। (৫) ১৫৫। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৫৫ । 

স্তান্থুকাস্। (৫) 

চিকিৎসা । (১) ৪০1 (২) ৩৭০ 
৩৭২ | (৫) 8৬ ৬৮১ ১৩৪ । 

'লক্ষণ। (৫) ৪৩৩। 

হজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৩৩ । 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৩৩। 

স্তালিগিলিক এসিড। 

চিকিৎসা । (৪) ৩৩। 

হাইড্রকোটাইল । 

(৫) ২১১1 ২৩৫। 

'লক্ষণ। (৫) ২৩৬। 

সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৩৫। 

সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৩৫। 

(৫) ১৬২৭ ১৬৩) 

) ৪৩৩ । 

&)। 

(৩) ৩৩৯ । 

হাইড্রফবিনাম। 
(৫) ৩১৯। ৩৪১। 

হাইড্যাপ্জিয়া | 
(৩) ৩১৮। 

হাইড্র্যাষ্টিস্ ক্যানাডেন্সিস্। 

(৫) ১। ৩২। 

চিকিৎসা । 
(৩) ২৯, ৯০, ৪৬ ৯৬স্*গ | &) ২৮০ | 
(৫) ৩৫) ৩৬) ১০৭১ ৪৬১ । 

(২) ১৫৯১ ১৯৮) ১০১) ৩০৫ | ৃ 

। প্রদর্শক লক্ষণ | (5) ৩৬৯1 
? লক্ষণ । (৫) ৩৩--৩৫ | 

৷ সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩২ | 
। 

1 স।ধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩২, ৩৩। 

ূ 
ূ হাইপেরিকাম্। 
| চিকিৎসা । (৩) ১৩৫। (৪) ৩৩৬। (৪) 
| ১৬৩, ৩৫০১ ৪২৪ । 

| হায়সায়ামাস্ | (১) ৩১০ | 

রঃ উপযোগী ধাতু আদি। (১) ৩১৩--৩১৫। 
চিকিৎস।। (১) ৪৬১ ৭২) ৭৬৮০৭ ৮২১ 

ূ ৯০১ ১১৫৭ ১১৭১ ১৩৪, ১৭৯৭ ২৯৭) 

ূ ১৯৯, ৩০০১ ৩৩৪ --৩৩৫ | (২) ৩৬৩৮, 

ৃ ৩৩৯ | (৩) ১৩৭) ৩১৬১ ৩৮০১ | (8) 

| ২৭৭ ৫৯, ১৪২৭ ২৪৫) ৩৫২ | (৫) ১৫১১ 

] ১৭৫) ৩০৭) ৩৯৩১ ৫২৩) ৫৪১ | 

প্রদশক লক্ষণ । (১) ২৯১) ৩৩১-৮৩৩৪ | 
(৩) ৩৬৪ । (৪) ২১। 

বিশেষ ক্রিয়। ও লক্ষণ । (১) ৩১৫--৩৩১। 
ংজা ইত্যাদি । (১) ৩১০--৩১৩। 

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৩১৫ | 



| ২%* '] 

হিপমেন্স। (৫) ২৭৮1 ২৮০। 

চিকিৎসা |, (6)১২৮*।, 
লক্ষণ । (৫) ২৮০ । 

হিপার সাল্ফার। 
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ১৫৩--১৫৬। 
চিকিৎসা । (১) ২৩, ৪৮, ৯৩, ৯৪, ৯৮, 

৯৯, ১০৮ ১৬১--১৮৭) ২২৩১০২২৫) 

(২) 
২৭৬) ৩৩৬, 

৩৭, ৪১) ৫৬, 

২৪৪) ২৪৫) ২৪৮১ ২৫৭) ৩০৮ | 

২৬০৭ ৩৪৫ | (৩) ১৭১ 

(5) ২৮, ৩৬) 
১১৭১ ১২২+ ১৯৩১ ১৬৮১ ৩০৪১ ১৭৩ 

খ 

৪৩৮ | 

৩৭৫) ৪১১ | (৫) ১৭৭ ৫১৬) ৬৬ ৮৪৭ 

১৭৭) ২৬৬, ৪৩৮) ৪৯ | 

প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২০২ ১৬০১ ১৬১১ 

৩৯২। (৩) ৩৩৪, 8৩৪ । (8) ১১০১ 

৪$৬১। 

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ১৫৭--১৬০ | 

(৩) ২৪। 
রোগকারণ । (১) ১৫৬। 

হজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ১৫৬) ১৫৭। 
সাধারণ ক্রিয়া । (১) ১৫৬) ১৫৭। 

ূ 
| 
[ 
| 

র 
ূ 

হেমমেলিস্। (৫) 8৬৩ | 
চিকিৎসা । (২) ২১০; ২১৩) ২১৫) ২১৬. 

(৩) ৪২১ ৯৭) ১২৮, ১২৯ | (৪) ৬২) 

১৮৫১ ২৭৮, ২৭৯ | (৫) ১১১ ৬৭১ ১০৭৯, 
৩৪৭? ৩৬৫১ ৩৮৮) ৪৬৪ ৪৬৬ ৫৪৩ । 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৪৬৪। 
লক্ষণ । (৫) ৪৬৩ ৪৬৪ | 

ংজ্ঞা ইতাদি। (৫) ৪৬৩ | 

সাধারণ ক্রিয়া । €৫) ৪৬৩। 

হেলিবোরান্। (৫) ১। ৩৬ 
চিকিৎন। | (১) ১৩৭ । (5) ৩৬১ ৫২) ২৯৯.। 

(৫) ৩৮--৪১১ ৩২৮ । 

প্রদশক লক্ষণ । (৯) ২৮৭ | 
লক্ষণ । (৫) ৩৭, ৩৮। 

ংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) 5৭। 
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৭। 

হেলোনিয়ান্। '৫) ১৫৫। 
চিকিৎসা । (৫) ১৫৭--১৬০) ২৯১ ॥ 

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ১৫১। 
লক্ষণ । (৫) ১৫৫, ১৫৬। 

ংজ্ঞা ইতাদি | (৫) ১৫৫। 
সাধারণ ক্রিয়। । (৫) ১৫৫ | 



চিকিৎসা নির্ঘণ্ট 

১। অস্থি এবং অস্থি-সংস্য্ট রোগ । 

১। অস্থি-অর্ব,দ বা এক্জষ্টসিস্ 

অব দি বোন্স্। 

রাম (8) ১৬৮ । 

অরাম মিউ | (৪) ৪৬৮। 

কেলি আয়ডি। (৫) ১৮৭। 

ক্যাক্কে ফ্রুয়রিকাঁ। (৫) ৭১। 
ষ্টিলিঞ্রিয়া | (৫) ৪5২। 
সিফিলিনাম | (৫) ৩১১ | 

,২। অস্থি ও অস্থিবেষ্ট বিল্লিসংস্্ 

নানাবিধ রোগ ।-_বালাস্থিবিকীর ব| 
রেকা ইটিস্ ইত্যাদি, অস্থ্ঝেষ্ট প্রদাহ বা পেরি- 
অষ্টাইটিস্, অস্থিঙ্গভ বা কেরিজ এবং অস্থি- 

ংস বা মিক্রোসিস্ অব দিবোন্স্ প্রভৃতি । 
অরাম (8) ৪৬৫১ ১৬৮। (৫) ১৬১৬। 

অরাম মিউ। (৪) ১৬৮ । 
এরা নিয়! ডায়াডেম! | (৫) ৩১৮। 
এসাফিটিডা। (৫) ৯২১। 
কেলি হাই । (৫) ২৯, ১১৭ | 
ক্যাপসিকাম | (৫) ২৬৫) ২৬৬। 
ক]াক্ষেরিয়। কার্ধ | (৩) ১৯১। (৪) ১১০ | 
,. (৫) ৩১৬।. | 

ক্যাক্কেরিয়।৷ ফম্। (৫) ১৮৮। 
ক্যান্কেরিয় ফুয়া। (৩) ২৯১ | (৫) ১৮৯। 

িয়িডিয়ন | (৫) ৩১৬। 
নাইটিক এসিড । (৫) ২৬৬। 
গাইনাস সিল্। (৩) ২৯১। 
প্্যাটিনাম | (৫) ৩০ । 
ফস্ফরাস্। (8) ২৫৪১ ২৫৫। 

ফম্ফরিক এসিও | (৪) ১২০, ২০৫) ১০৬ | 

ফ্ুয়রিক এসিড । (৫) ৭১। 
মাকুরিয়াস। (৫) ২৯। 
লাইকপোডিয়াম। (৫) ৩১৬। 
ষ্টিলিগ্রিয়া। (৫) ২৯১ ২২১১ ৪৩২ | .:- 
ষ্টাফিসেশ্রিয়। | (৫) ২৯। 

ন্সিয়ানা কার্ব। (৫) ৩০ ২২১। 
্রামনিয়াম | (১) ৩০৭ । 
সাইলিসিয়৷ | (8) ১১৯১ ১২০, ২৫৪১ ২৫৫। 

(৫) ৭১। | 

সানা পেরিলা । (৫) ৪৮৩ । 
সাল্ফার। (৪) ১৫৫ | (৫) ১৮৮) ৩১৬। 

সিফিলিনাম । (৫) ৩৪১। 
সিশ্াইটাম । (৫) ১৮৮।. 

২। কর্ণ এবং কর্ণ-সংস্ষ্ঠ 

রোগ । ঠা 
১। ইউষ্টেচিয়ান টিউব. ও কর্ণের 

স্দি। (৫) ৫১৮। 

২। কর্ণশূল, কর্ণ-প্রদ্াহ এবং' 

অটরিয়া বা কানপাকা প্রভৃতি । 
অরাম। (৩) ২৭৬। (8) ৪৬৪1 .. 

আয়ডিয়াম ॥ (৩) ২৭৬ । (৪) ৪১৫ | 

আর্সেনিকাম্। (২) ৫৩ ৭৮। রর 
ইল্যাপস্। (৫) ২৭৭ | এ 
একনাইট। (২) ১৯৮) ৩৬৯। ৃ 

' কার্বব এনি। (১) ২৪৯। 
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কাবব ভেজ। (১) ২৪৮। (৪) ৪১৫ 
ক্যাপসিকাম । (৪) ৪৬৪ । (৫) ২৬৫, ২৬৬। 
ক্যামিলা । 0১) ৯৪, ১৬৬ । (২) ১৯৮) 

৩১৯ | 

কেলি ফস্ফরিকাম | (৫) ৫১৯ । 

কেলি বাই-ক্রমিকাম । (৩) ২৭৬। (৪) 

৩৭২, ৪৬৪ 

ক্যাক্েরিয়া আয়। (৫) ১৯০। 
ক্যাক্ষেরিয়া কার্ধ্ব | (৩) ২৭৫, ২৭৬। (৪) 

৪৬৪ 

ক্যাক্ষেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮ | 
ক্রাটেলাস্ | (৫) ২৭৭। 

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫। 
টেলুরিয়াম্। (১) ৯৪। 
ডাল্কামরা! | (২) ৩৬৯ | (৩) ৪8৫৪ । 

নাইটিক এসিড 1 (৩) ২৭৬1 (৪) ৪৬৪ | 

পালমেটিলা। (১) ১৬১। (২) ১৯৭। 
(৫) ৫১৮। 

প্রাপ্টেগো | (২) ১৯৮। 

কেরাম ফসফরিকাম্। ৫) ৫১৮ । 

বেলাডনা । (১) ৯৩ ৯৪, ১৬১। 

৮৯৮ | 

বঙাকন, 1 (২) ৩৬৯ | (৫) ৫১৮। 

বযারাইটা কার্বনিকা ॥ (৪) ১৬৪। 

মাক রিয়াস | (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬, ৪৩৮ | 

(৪) ৯৬৪ | (৫) ২৬৬ 

ম্যাপ্রিসিয়া ফস. ॥ (৫) ৫১৯। 
ল্যাকেসিন ! (৫) ২৭৭ 1 

সাইলিনিয়া । (১) ২৪৮। 
(২) ১১৫ 1 (৫) ২৬৬। 

সালফার । (৩) ৩৪, ৪৩৮ | 

সরিণাম । (৩) ৩৪। 

স্তাশুইনেরিয়া। (৩) ৪৫৪ । (৫) ৪৭৮। 

হাইড্যা্টিস। (২) ১৯৮। 
হিপার সাল্ফার। (১) ৯৪, ১৬৬, ২৪৮। | 

(2) ২৭৬১ ৪৩৮। (৪) ৪৬৪ (৫)২৬৬1 

২) 

(৩) ২৭৬। 

গ। কণখইল। 
কনায়াম। (৪) ২৮। 

৪। কর্ণনাদ ব৷ টিনিটাস অরিয়াম। 
আধিকা। 
কনায়াম । (৪) ২৮। 

কষ্টিকান। (৩) ৩৩৯। 
কার্বন বাইসাল্ফ | (৩) ৩৩৯। 
ক্রটেলাস, । (৪) ২৮। 
ব্যারাইটা মিউ । (৫) ১৭৯। 
লাকেসিস | (৪) ২৮। 

সিঙ্কনা। (৩) ৩৩৯ । 

স্তাহ্ুইনেরিয়া । (৩) ৩৩৯। 

হ্তালিসিলিক এসিড 1 (৩) ৩৬৯। 
হিপার সাল্ফার। (৪) ২৮। 

৫। বধির্তা, ডেফ নেস্ অব হিয়ারিং 

এবং কর্ণরোধ। 
আয়ডিন। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫। 

আগিকা | (৩) ৩৩৯। 
ইগ্রেসিয়া । (৪) ২১০ । 
কার্বন বাই-সাল্ফ । (৩) ৩৩৯ । 
ক্রটেলাস। (৪) ২৮। 
গ্রাফাইটিন। (৪) ৪১৫ | 
চেনোপোডিয়াম । (৩) ৩৩৯ । 
ফস্ফরাল। (৪) ২৪০ | 

স্তালিমিলিক এসিড । 

গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-সংস্যঙ্ট 

রোগ। 

১। অওকোষ গ্রহ্িরোগ । 

( পুং জননেক্্িযরোগ দেখ । ) 

২। ওভারিগ্রন্থি-রোগ 

(স্ত্রীজননেক্রিয়রে!গ দেখ । ) 

(৩) ৩৩৯ । 

(৩) ৩৩৭ । 
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৩। কর্ণমূলগ্রন্থি বা প্যারটিভ গ্ল্যাণ্- সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯, ৩৪৪ | (৪) ১১৮, 
প্রদাহ, পারটাইটিস ব৷ মাম্পস্ : 

আরম । (58) ৪৬৫ । (৫) ১৫১ ২২৭। 
কনায়াম। (৫) ২২৭। 
কাক্ষে কাব্ব। (৪) ৩৪২ | 
ক্রিমেটিন ইরেক্টা ॥ (৫) ২২৭। 

জ্যাবরেগ্ডাই । (৫) ৪১২। 
পাল্সেটিলা। (২) ২০৩। (৫) ১০২। 
বেলাডনা । (১) ৯৬। 

মাকুরিয়।স্। (১) ২৫৫। 
রাস্টকস। (৪) ৩১১) ৩৪২। 

লাইকপোডিয়াম । (৪) ৩৪২। 
লাকেসিস্। (৪) ৩৪২. 

৪81 গগুমালা-রোগ ব! হ্রুফুলী। 

আয়ডিন। (৪) ১১৯ | (৪) ৫৭, ৫৮ | 
আয়ডফরম্। (৪) ১১৯। 
আর্সেনিকাম আয়। (৫) ৫৮। 

কষ্টিকাম। (৩) ২৮৯, ৩৪৩ । 
কার্ব এনি | (৫) ৪৮। 
কাাক্কে আয়ডেটাম। (৫) ৫৮। 
কাক্কে কার্ব | (৩) ৪৭) ৪৮; ২৮৮ | 

(5) ৪১৯ । 

ক্যাক্কে ফস্। (৩) ২৮৯ । 

গ্র্যাফাইটিম। (৩) ২৮৯1 (৪) ৪১৯ 
থুজা। (৪) ২৭৯ | 

ফস্ফরাস। (৩) ৩০১। 

ফেব্লাম | (৪) ৪১৯। 

ফেরাম আই। (৫) ৫৮১ ৫১৭। 
ব্যারাইটা আই । (৫) ৫৮। 

ব্যারাইট! কার্ব। (৩) ২৮৯। 
রোমিন। (৪) ১১৯। (৫) ৪৮। 

মাক সল। (১) ২১৭। 

ধ্যাগ্রেসিয়া মিউ । (৩) ২৮৯। (৪) ১১৯। 

(৫) ১৭৭ । 

শাক 

১১৯) ৪১৯ 

সাঙ্গ্ফার। (৩) ৪৭, ৪৮১ ২৮৯১ ৩৪৪ । 
(৪) ৪১৯ । 

| সাল্ফরিক এসিড | (৩) ৩৪৪ । 

গলগগ্ুরোগ বা গয়টার। 
আয়ডিন। (৫) ৫৭। 
এপিস। (৩) ২৮৯। 
ক্যাঞ্ষে কার্ব। (৩) ২৮৯। 
ব্োমিন। (৫) ৪৮। 
সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯। 
স্পঞ্িয়া। (৫) ৬৭ | 

গ্রন্থিরোগ বা ডিজিজেস্ অর 

দি গ্ল্যাগুস্। 
এলুষিনা । (৩) ৪১৩। (৫) ৮১। 

কার্ধব এনি | (৩) ৪১৩। (৫) ৪৮, ৩৯২, 
৫১০ । 

কার্ব তেজ। (৩) ৪১৩। 
কনায়াম। (৫) ২২৮, ২২৯। 

ক্যান মিউ। (৫) ১৫৩। 
ক্যাক্কেরিয়া | (১) ২৪৬। (৪) ৪১৯। 

ক্যাক্ষে আই । (৫) ১৯*। 
ক্রিমেটিস | (৫)২২৭। 
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৭। 
জ্যাবরেগাই । ৫৫) ৪১২। 
ফাইটলেক্কা। (৫) ৫৯ণ৭) ৪৯৮। 

ফেরাম । (5) ৪১৯। 

ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯ । 

র্যাডিয়াগা। (৩) ৪১৩। 
ব্যারইটা আই । 
ব্যারাইট। কারন । (৫) ১৪৬) ১৭৭1 
ব্যারাইট। মিউ । (৫) ১৭৭। 
রৌমিন। (৫) ৪৮। 

৫। 

৩ । 

(৫) ৩০২ ॥ 

(৫) ১৭৭। 
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স্বার্ক ভাইভাস। (১) ২৪৬। 

মাকুরিয়াস | (১) ২৪৬) ২৪৭। 

সাইলিসিয়া | (১) ২৪৬ | (৪) ১১৯১ ৪১৯ | 

সাল্ফার। (১) ২৪৬; ২৪৭। (৪) ৪১৯। 
(৫) ১৭৭। 

স্ঞ্রিয়। । (৫) ৬৭ | 

৭। টন্সিলগ্রস্থিপ্রদাহ ব! 
টন্সিলাইটিস্। 

অরাম ॥। (৪) ৪৬৫। 

ইগ্নেসিয়া | (২) ৩৪৫1 (৫) ১৭৬১ ৯৯৮ | 

এপিস মেল। (১) ৯৮ | (৪) ৩০৫। 
এমন মিউ | (৫) ৯৪। 
ককুলাম ভিপি। (৫) ১৭৬। 

কনায়াম | (৫) ১৭৭। 

কাযাকেরিয়া আই | (৫) ১৭৭ ১৮৬ । 

ক্যাক্রিয্] কাবব।.. (৫) ১৭৬, 

ক্যাক্ষেরিয়া ফস । . (৫) ১৭৬, ১৮৬। 

ক্যান্কেরিয়। সাল্ফ । (৫) ১৯১। 
ফাইটলেক্ক। । (৫) ৪৯৭) ৪৯৮ |. 

ফেরাম কস। (৫) ১৮৬। 

বেলাডোনা | 
(৪) ৩*৬। (৫) ১৭৬। 

ব্যারাইটা আই | (২) ১৭৬। 
ব্যারাইট! কার্ব | (৫) ১৭৬) ১৭৭? ১৮৬ 

ব্যারাইটা মিউ |. (৫) ১৭৬, ১৭৯ | 
বোমিন। (৫) ১৮৬ 

মার্ক বিনআই । (১) ২৫৭ । 
মাকুররিয়াম। (১) ৯৮১ ৯৯১ ২৫৭ | 

(8) ৩৭ । 

লাইকোপোডিক্লাম। (১) ৯৯। (৫) ১৭৭, 
১৮৬ । 

ল্যাকেসিস. | (১) ৯৯। (৪) ৩৭ | 

সাইলিসিয়া। (৪) ১১৭। 

সাল্ফার। (১)৯৮। 

(১) ৯৬৯৯১ ২৫৬১ ২৫৭ । 

হিপার সাল্ফ | (১) ৯৮, ৯৯১ ২৫৭'। 
(8) ১১৭। (৫) ১৭৭। 

৮1 টেব্স মেসেন্টারিকা বা অস্ব- 

বেষ্টবিল্লিগও্মালা । 
' আইওডিন। (৫) ১৭৮। 

ব্যারাইট! কার্ব। (৫) ১৭৭) ১৭৮। 

। সাইলিসিয়া। (৫) ১৭৮। 

৯। প্রষ্টেটগ্রন্থিরোগ | 

( পুং জননেক্দিয় রোগ দেখ 1) 

১০। বাঘী বা বিউবো। 

(রৃতিজ বা ভিনিরিয়েল রোগ দেখ । ) 

লসীকা গ্রন্থি বা লিম্ফাটিক 

গ্রযাণ্ডের প্রদাহ । 

এপিস। (৩) ২৮৯। 
কাক্ষেরিয়া কার্ব। (৩) ২৮৯। 

বাফোরেনা । ৫) ২৯৪। 
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬ | 

1 সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯ 
' সাঁল্ফার। (৩) ২৮৯। 

মাকুরিয়াস | 0১) ২২৭, 
| সালফুরেটেড, হাইড্রজেন ॥ (৫) ৪৯ 
| 

৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ 

অব দি আইজ । 

১। অগ্জনিকা, আজনাই বা ঠাই । 
ইউফ্রেসিয়া। (১) ১৬৬। 
গ্রাফাইটিস । (৪) ৪১৩। 

পাল্সেটিলা। (২) ১৯৮, ১৯৯ 
ফস্ফরাস্। (১) ১৬৬ । 

১১। 



[ ২৬০] 

সাকুরিয়াস । (১) ১৬৬। 
লাইকোপডা । (৪) ৪৬৪। 
্যাফিসেশ্রিয়া ॥ (৫) ২৭1. 
সাইলিসিয়।। (৪) ১১৪ | 
হিপার সাল্ফার। (১) ১৬৬। 

২। অন্ুপেক্ষরোগ বা টেরিজিয়াম। 

জিঙ্কাম। (৪) ১৪০ । 
রেট্যানিয়া। (৪) ১১০ 

৩। অন্বত্বাদি বিবিধ দৃষ্টিবিপর্য্যয়। 

--অন্ধত্ব, দৃষ্টিসালিন্য বা ঘোরদৃষ্টি ব! 
্লরকোম', দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্েনপাইয়া, 
বিষম দৃষ্টি, অর্দৃষ্টি, দ্িত্বদৃষ্টি, দৃরদৃষ্টি বা 
প্রেসবাইওপা ইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইও- 

_ পাইয়া প্রভৃতি । 
আরাম । (১)২৫৮। (৪) ৪৬৩। 

আজ্ঞেন্ট নাই । (8) ৪৪৩। 
আটিমিসিয়া । (২) ২৫৭১ ৪০৭ | (৫) ১০১। 

আসে নিক। (২) ৫২, ৫৩। 
ইগ্নোসয়। | (২) ৩৪৮ । 
এপিস | (৪) ৩০০১ ৩০১১ ৩০২১ ৩৩৯ | 

এমন গাম । (২) ২৫৮১ ৪০০ । 

এলুমিনা । (৪) ৪১৫। 

এসাফিটিডা । (৫) ২২০ । 
কষ্টিকান। (৩) ৩৪০ । 

কনায়াম। (১) ২৪০ | 

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৯১৪ 
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮। 

জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২। 
জেল্সিমিয়াম । (৫)৮০। 
জ্যাবরেগ্ডাই । (২) ৩০২ । (৫) ১১২ । 

টিটেনিয়াম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩। 
থুজা। (২) ৩০৩।' | 

নাকৃস, ভমিকা1। (১) ৩*৩। টা 

(৫) ৫৩২ । 

নেটটাম মিউ। (২) ২৫৭১ ২৫৮) ৩০২। 
(৪) ৪১৫ | 

পাল্সেটিলা । 
ফসফরাস) (৪) ২৩৮, ২৩৯। 
ফ।ইজষ্টিগমা। (৫) ২৪২। 
বারাইটা কাব্ব। (৫) ১৭৫। 
ব্রাইওনিয়া। (১) ১৪৯। 

মিউরিয়েটিক এসিড | (৪) ৪৬৩। 

রাসউকৃস | (8) ৩৩৭ | 
রুটা। (২) ২৫৭) ৪০৭ | 
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩, 

৪৬৪ | 

লিখিয়াম কার্ব। (৪) ৪৬৩। 

লিশিয়াম | (২) ২৫৮) ২৩২। 
লাকেসিস। (৪) ২৭। 

সাইক্রেমেন। (২) ৩০২। 
সাইলিসিয়া। (৪) ২৯০। 
সিক্কোনা। (৩) ৯৩। 
সিনা । (২) ২৫৭) ৪০৭1 

সিপিয়া। (২) ৩০০--৩০৩। 
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০ । 
স্)াণ্টেনাইন। (২) ২৫৮) ৪৭ । 

(২) ১৯৯। 

8 । অফথ্যালমিগ়া কঞ্জাংটিভাইটিস্। 
ব৷ যোজকঝিল্ি প্রদাহ-_ সহজ 

বা সিম্পল, পূরধাতুজ বা! গণো রিয়েল, 
গঙ্মালীয় বা ফ.ফুলাস, দানীযুক্ত ব। 
গ্র্ান্নলার, পুয়জনক বা পুরুলেপ্ট, পুয়- 
গুটিকাযুক্ত বা পাশ চুলার এবং যোজক 
বিল্লিসহ রসবিদ্িকাযুক্ত বাঁ ফ্রীকৃটি- 

নিউলার প্রভৃতি । 
অরাম। (৪) ৪৬৩। | 
আর্জেপ্টাম নাই । (২) ২**। রি ৪৪১১ 

৪৪২ ৪৪6৩ । 



[ ২৮০ ] 
আপিকা। (৩) ১২৮। 
আেনিক। রি ৫২) ৫৩। (৪) ৩০১। 
ইউফ্রেসিয়া । (১) ১৬৬1 (৩) ১২৮৪ 

(8) ৪১৪) 8৪৩ । (৫) ২৪৭) ২৪৮ 

সাল্ফার। (১) ৩০। (২) ১৯৯। (৩) ৯৪, 
৫ 

সিপিয়া। (১) ২৫৮ ৩*১। 

হিপার সাল্ফ । (১) ১৬৬। 
] 

একোনাইট । ০) ৩৮ ৯ 0) ২৬. 1 ৫1 অফথ্যাল্িগ্না নিওনেটোরাম বা 
৫১৮] 

এল্টিম ক্রু । (৬) ১৫১। 
এপস । (৯) ৩০০১ ৩০১১ ৩৩৯ 
এলুসিনা। (৪) ৪১৫। 
কষ্টিকম। (৩) ৩৪০ । 

কালি কার্ব। (8) ৩৩৯ । 

কালি বাই । (৪) ৩০২, ৩৭১) ৩৭২। 

কাকেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৬১ ২৭৭। 

ক্রিয়োজোট । (8) ৪৪২। 
কোটেলাস। 0) ১৮। 

হরাাঞ্জাইটিস | তি) ১৫১। 
জিন্কাম । (৫) ৫৩২ । 

িস্কাম সাল্ফ। (৫) ৫৩১ । 
থকা । (৪) ২৮। 

নাইটিক-এরসিড । (৩) ২৭৮। 
নাকস ভম | (২) ১৫৫ । 

নেটাম মিউ। (২) ২৫৮) ৩০১। (৪) ৪১৫ | 

পাঁলসেটিলা | (২) ১৯৯, ২০০১ 
(৪) ৪৪২১ ৪৬৩ । 

(8) ৪১৩ 

২১৫৮ । 

ফসফরান। 
ফেরাম ফস। 
বেলান্ডেন। | 

মাকু রিয়াস। 
১৫১] 

(১) ১৬৬ । 

(৫) ৫১৮। 

(১) ৯৫। 

(১) ১৬৬) ২৪৯ । 

(৪) ২৮০১ 8৪২ | 

নাকুরিয়াস কর। (২) ২৭-। 
রার্টকৃস। (১), ১৯৯ । 

৩১৮, ৪৪২ | 

(৩) 

(8) ৩৯১, ৩৩৭১ 

রুট।। (৪) ৪১৫। 
লাকেমিস । (৪) ২৮। 
ইাফিসেখ্রিয়। | (৫) ২৭। 

নবজাত শিশুর চক্ষুঃগ্রদাহ। 

আর্জেণ্টাম নাই । (8) ৪৪১১ ৪৪২ 

ূ পালসেটিলা । (২) ২০০1 (৪) ৪৪২ 

। মাকুরিয়াস । (৪) ৪৪২। 
সিফিলিনাম | (৫) ৩৪০1 ' 

। ৬ অশ্রু-যন্ত্ররোগ বা ডিজিজেজ, 
৷ অব. দি লাক্রিম্যাল এপারেটাস্। 
পেটোলিয়াম । (৫) ৫৬০ | 
বেলাডোনা | (১) ৯৫। 

৭। অস্ত্র চিকিৎসাস্তে বেদনাদি 

চক্ষু বিকার । 
আঁণিকা। (৩) ১৩৯। 

ইগ্রেসিয়া | (২) ৩৪৩১ ৩৪৪ | (৫) ৩৯৩। 

ূ একোনাইট । (১) ৩১। (৫) ৩৯৩। 
এসেরাম । (১) ৩৪৪। (৫) ৩৯৩। 

ূ ক্রোকাস। (৫) ৩৯৩) ৩৯৪ । 

রি রা (৫) ৪১২। 
(২) ৩৪৪ | (৫) ৩৯৪ । 

ৰ ঠা (৫) ৩৯৩। 

রাসটক্স । (২) ৩৪৪1 (৫) ৩৯৩। 

্ন্সিয়ানা কাব্ব। (২) ৩৪৪ | (৫) ৩৯৪। 

সেনেগা। (২) ৩৪৪ | (৫) ৩৯৪ । 

৮। আগন্তক বস্ত বা ফরেন বডি 
হরে চক্ষঃপ্রদাহ | 

| একোনাইট । (১)৩০। (৩) ৩৪। 
ফেরাম ফস । (৩৩) ৩৪। 

সাল্ফার । (১) ৩০। (৩) ৩৪। 



| ২৮/* ] 
| 

আর্পিকা | 
ইউফ্রেমিয়া | 

১০। উপতারারোগ বা ডিজিজেজ. 

অব. দি আইরিস। 

আঘাতজ চক্ষপ্রদাহ । 

(৩) 
(৫) 

১২৮ | (৫) ২৪৮ 

২৪৭ ২৪৮। 

অরাম । (৮) ১৬৩১ ৪৬৪ । 

আর্িকা। (৩) 
ইউফ্রেপিয়া । (৫) ২৪৭) ২৪৮। 

এট পিয়া । (১) ৫৯৪ ৯৫) ২৫১। 

এসাফিটিড! | (৪) ৯৬৪ । (৫) 
কালি আই। (৫) ১২৫) ১২৬। 
ক্যালি বাই। (8) 5৩৭১। 
ক্রিমেটিল | (৫) ১৫। 
জেল্সিমিয়াম | (৪) ৮২। 

টেরিবিস্থ । (৪) 
থুজা । (8) ২৭৬ ৩৩৯ । 

ফাইজট্টিগ্মা । (৫) ২৪৯। 

(৫) ২২০ । 

১৯১৮। 

২০ | 

৩৩৯ | 

বেলাডোন। | (১) ৫৯, ৬৭) ৯৬|। 
মাক কর । (১) ২৫০ | (৫) ১৪) ১২৫। 

মার্ক ডাল বাকালমেল। (১) ২৫০ | 

মার্ক প্রোটে!-আই | (১) ২৫০। 
মর্করিস্বিন আই । (১) ২৫, 
মার্করিয়াস্। (১) ২৪৯, ২৫০, ২৫১| 
রাস্টক্স | (৪) ৩৩৭) ৩৯৮ । 

রেড সাল্ফুরেট অব্ মার্কীরি বা সিনা 
বেরিস্। (১) ১৫১। 

হেমামেলিস । (৩) ১২৮৪ ১৭৯। 

১১। করইডাইটিস বা চক্ষুর বক্ত 

নাড়ীময়-বিল্লিপ্রদাহ । 

ক্যালি আই । (৫) ১২৫। 
জেল্পিমিয়াম | (৪) ৮২। 
কস্ফরাস্। (৪) ২৩৮। 

১২। কণিয়া বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের 

অন্বচ্ছতা বা ওপেসিটি। 

অরাম। (৪) 
এপিস । (৪) ৩০০) ৩৯২ | 

কালি বাই। (৪) ৩৭১। 

ক্যাক্কেরিয়! কার্কব । (৩) ৩৫, ২৭৬। 
চেলিডেোনিয়াম। (১) ৩৭৭ ৩৭৮ | 

জিঙ্কাম । (8) ২৪০1] (৫) ৫৩২। 

জিঙ্কাম সাল্ফ। (৫) ৫৩২। 

ফাইজষ্রিগমা। (৫) ২৪১। 

৪১৩ | 

১৩। কণিয়া বা চক্ষুর শ্বচ্ছাবরকের 

প্রদাহ বা কিরাটাইটিস্ 
ও ক্গত। 

অরাম । (8) ৪৬৩, ৪৬৪ । 

আসেনিক। (২) ৫হ। 
কষ্টিকাম । (৩) ৩৪০। 
কালি আই। (৫) ১২৫) ১২৬। 
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১ 
ক্যাক্েরিয়। কার্ব । (৩) ৩৫) ২৭৬। 

ক্রোটেলাস্। (8) ২৮। 
গ্রাফাইটিস্। (8) ৪১৩। 

নাইটিক এসিড । (৩) ২৭৮। 
পাল্সেটিল! । (২) ২০*। 
ফাইজষ্রিগমা। (৫) ২৪২। 
মাক রিয়াস কর। (২) ২০ ॥ 

রান্টজ্স,। (৩) ৩৫। 
লাইকোপোডিয়াম । (৪) ৪৬৪। 
সাইলিনিয়া। (৪) ১১৪। 
সাল্ফার । (৩) ৩৪, ৩৫। 
সিফিলিনাম । (৫) ৩৪১। 
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১৪। কণিয়ার এব্সেস্, হাইপপিয়ন জ্লেসিমিয়াম। (২) ৩*১। (৪) 

বা কর্ণিয়ার পশ্চাৎনিয়ে অর্দ- 

চন্দ্রাকারে পুয়সংগ্রহ | 

ক্যাক্কেরিয়া সাল্ফ । (৫) ৯৯১। 
আকুর্ররিয়াস। (১) ৯৪৭ 

মাকুরিয়াস কর। (১) ২৫০ | 

১৫। গ্লকোম] বা চক্ষ-রসের 
অস্বচ্ছতা বশতঃ ঘোরদৃষ্টি । 

অরাম। () ১৬৩। 

জেলসিমিয়াম । (৪) ৮২। 
ত্রাইওনিয়া। (১) ১৪৯। 
রাস্টকৃস | (৪) ৬৩৭১ ৩৩৮ । 

৮১১ ৩৩৭ | 

নাকস্ ভমিকা । (৪) ৩৩৯। 

1 নেটাম মিউ। (২) ৩০১। 
পরম্থাম। (৫) ৫৪১। 

রাস্টকৃন্। (৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮ 
সিপিয়া। (২) ৩০০ | (8) ৩৩৭১ ৩ 

| সিফিলিনাম ৷ (৫) ৩৪০ । 

১৮। চক্ষুপুটপ্রদাহ বা ব্রেকারাইটিস্। 

আর্জেন্টাম নাই | (৪) 8৪১) ৪৪২ | 
। ইউফে.সিয়া । (৫) ২৯৭১ ২ 
। ক্রিয়োজোট । (৫) ২৪৮। 

১৬। চক্ষুপুট আনর্তন (1:100১106) গ্র্যাফাউটিস্। (5) ৪১৩। 

বা চোক নাঁচা, চক্ষু মিটিমিটি । 
ইগ্নেসিয়। । (২) ৩৪৪ । 

এগারিসিন। 
কোডিন। 
ক্রোকাস। (৫) ৩৯৩। 

ডাল্কামরা। (৩) ৪৫৮। 

নাকভমিকা। (২) ১৫৫। 
নেটণম মিউ । (২) ২৫৭ | 
ফাইজষ্টিগ্মা । (৫) ২৯১ 
সিপিয়া। (২) ৩০০। 

১৭। চক্ষুপুট পতন বা টোসিস। 
ইউফ্রেমিয়া। (৫) ২৪৭, ৯৪৮। 

এন্ুমিনা । (২) ৩০১। 

কষ্টিকাম। 
(8) ৩৩৭ । (৫) ২৪৮। 

ক্যালিয়া। (৩) ৩৩৮ | (৪) ৩৩৭। 

1জঙ্কাম। (৫) ৫৩১১ ৫৩২। 

(৫) ৬৬২ । 

(৫) ৩৯৩। 

(২) ৩০১ । (৩) ৩৩৮, ৩৩৯ । 

থুজা। (১) ২৭৬। 

পালসেটিলা। (১) ১৯৮। 

ূ পেট্লিয়াম। (8) ৪১৯1 (৫) --- 
এগ্রারিকামূ। (১)৮২। (২) ১৫৫১ ৯৫৮। | বোরাকস। (5) ৪১১। 

মার্কায়িয়াস। (১) ২৪৯ । (১) ৪৯২ । 

ৃ সালফার । (5) ৪১৪ | 

ূ ১৯| চক্ষুপুটবিপর্ধযাস বা এষ্টেপিয়াম 

ও টিকইয়াসিস্ চক্ষুপুট বক্র হওয়া 
ও চক্ষুকেশ উল্টান। 

 ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮: 
(৪) ৪১৩১ ৪১৪ । 

(৫) ৫৫৭| 

(৩) ৪৩৮। 

(৩) ৪৩৮ । 

সিলিকন। (৩) ৪৩৮। 
সরিণাম। (৬) ৪৩৮। 
হিপার সাল্ফ | (৩) ৪৩৮। 

গ্র্যাফাইটিস। 
বোরাকৃস্। 
মার্ক সল। 

সাল্ফার। 
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২০। চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ । 
আরেনিক। (৪) ৪১৪। 
গ্রাফাইটিস | (৪) ৪১৩) ৪১৪। 

থুজা। (২) ৩*৩। 
নেট্ম মিউ । (২) ২৫৭। 
পেটে লিয়াম। (৪) ৪১৪। 
বোরকৃস্। (৪) ৪১৪। 
সাল্ফার। (৪) ৪১৪। 
দিপিয়া। ৩) ৩০১। 

২১। চক্ষুমণি, তার! বা পিউপিলের 

ডাইলেটেশন বা প্রসারণ । 

বেলাডোনা। 

ছাামোনিরাম | 

(১) ৬৭, ২৯৩ । 

(১) ২৯৩ ২৯৪ । 

২২। চক্ষুর কালশিরা বা 

একিমোসিস্। 

ভঅণিক।। (৩) ১২৮। 
লিডাম। (৩) ১২৮। (৫) ৯২৪। 

হেমামেলিস্। (৩) ১২৮। 

২৩। চক্ষুর সায়ুশূল। 

এল নাইটশাস। (১) ৯৬। 
, চেলিডেনিয়াম । (১) ৩৫৮। 

বেলাডোনা । ০১) ৯৬। 

স্পাইজিলিয় | (১) ৯৬। 

২৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ, 

অব দি আইজ. 
অরাম। (৪) ৪৬৩। 

আর্টিমিসিয় | (৫) ১০১। 
আগিকা। (৩) ১২৮, ১২৯। 

ৃ 
র 

আসেনিক । (২) ৫২1 (৪) ৪১৪। 
ইউক্রেসিয়া । (৪) ৪১৪ । (৫) ২৪৭৯ 

২৪৮ 

ইগ্রেসিয়া | (২) ৩৪৩ ৩৪৪ | 
একোনাইট । (৪) ৪১৪ 
এপিস। (৪) ৩০০) ৩০১১ ৩০২। 

এলুমিনা । ৫) ৪১৫। 
এস।ফিটিড| | (৫) ৯২০। 
ক্িকাম। (৩) ৩৩৯১ ৩৪০। 
কনায়াম। (৪) ৪১৫ 

কালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬। 
ক্যালি বাই । (৪) ৩৭১১ ৩৭২ 

 ক্যাল্কেরিয় কার্বা। (৩) ৩০, ২৭৬ 
৬৭৮ | 

ক্যাল্কেরিয়া ফস । (৩) ৪৩৮ 
ক্রোকান। (5) ৪১৫1 (৫) ৩৯৩) ৩৯৩ 1 

গ্রাাফাইটিস ৷ (১) ৪১৩) 8১৪ । 
চেলিডোনিয়াম । ৫১) ৩৭৭; ৩৭৮ | 
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২ । 
জেলসিমিয়াম । (৪) ৮১, ৮২ । 
জ্যাবরেপ্ডাই । (৫) ৪১২। 
থজা। (৪) ২৭৬। 

নাইটিক এসিড । (৩) ২৭৮। 
নাকস ভমিকা। (১) ১৫৪১ ১৫৫ | 
নেটণম কার্ব। (৪) ৪১৫। 

নেটাণাম মিউ। (২) ২৫৬--২৫৮| (8) ৪১৫। 
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৮-_-২০০। 
পেট্যোলিয়াম। (৪) 3১৪। 
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮১ ২৩৯১ ২৮০ | 

ফাইজই্টিগমা। (৫) ২৪২। 
বাবেরিস। (8) ৪১৫। 

বেলাডোনা । (১) ৯৪--৯৬। (8) ৪১৪ । 

বোরাকস্। (৪) ৪১৪ । 
ত্রায়নিয়া | (১) ১৪৯। 
মাকুরিয়াস। (১) ২৪৯--২৫১। (৩) ৪৩৮। 

(8) ৪১৪ |. 
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ম্যাগ্নেসিয়া কাবব | (৫) ৩৪৪ । লিলি?) কার্ধ। (২) ২৫৮ 

রাস্টক্স্। (২) ১৯৯। (৩) ৩৫১২৭৭। লিলিয়াম টাই। (২) ৩০২। 
(৪) ৩৩৭) ৩৩৮ ॥ সাইক্রেমেন। (৯) ৩০ । 

রুটা। (8) ৪১৫। (৫) ৪০৭ সিঙ্কোনা। (৩) ৯৩। 

ল্যাকেসিস্। (৪) ২৭। সিনা । (২) ১৫৭) ৪৭ 

্্াফিসেট্রিয়া। ২5 সিপিয়া। (২) ৩০২) ৩০৩ | 

রাস রি ৩৬০৮ | স্তাপ্টোনাইন। (৯) ১৫৮, ৪০৭ | 

মাল্ফার। (৩) ৩৪) ১৫১ ২৭৭১ ৪৩৮ 

5) ৪১৪। ..২৬। কক্রদৃষ্টি বা ্রাবিস্মাস। 

সিপিয়া। (২) ৩০*--৩০৩। এলুমিনা । (৯) ৪*৭| 

সিলিকন । (৩) ৪৩৮। জ্যাবরেগ্ডাই। (৫) ৪১২। 

স্যকেরাম অফি। (৩) ২৭৭। [যাঁ। (৫) ২৪২। 

হিপার সাল্ফ। (৪) ৪১৪ । বেলাডোনা । (০) ৪*৭। 

হেমামেলিস । (৩) ১৯৯। সাইক্লেমেন। (২) ৪০৭ | 

সিনা । (২) ৪০৭ | 

২৫। ৃষ্টিদৌর্ববল্য ব৷ স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০ । 
স্তান্ট োনাইন। (২) ৪০৭ | 

এন্েনোপাইয়া । 
দিনার ২৭। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাকট 

আজেন্টাম নাই । (৯) 5৪5৩। 1ম | (৩) ৩৪০। (৪) ২৮৭ । (৫) 

আর্টিমিসিয়।। (২) ২৫৭, ৪০৭ | (৫) ১০১ ৩১ ৭। 

এগারিকাম। ২) ৯৫৮। কনায়ম। (8) ১৪০। (৫) ৩৯৪ 

এপিস। (৪) ৩০২, ৩৩৯ | চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮। 

এমনিয়াম গামাই । (২) ২৫৮১ ৪০৭ | জ্যাবরেগ্তাই । (৫) ৯১২। 

ক্যালি কার্ধ। (৯) ৩০২। নেটাম মিউ। (৯) ৯৩০ (৫) ৩৪৪ । 

জেল্সিমিয়াম । (৪) ৮৯। 
ফস্ফরান্। (5) ২৩৮১ ২৪৭ 

জ্যাবরেগ্ডাই । (২) ৩০২। | ম্যাগ্নেসিয়! কার্বা। (৫) ৩১৪ 

টিটেনিয়াম। (২) ২৫৮। সাইলিসিয়া । (8৪) ২৪৭ (৫) ৩৪৪। 

খুজা। (২) ৩০৩ । মি (৪) ২৪০ । 

নাক্স্ ভমিক। (২) ৩০5৩। ৮ 
টান ধূর্ত ৃ ॥ মতিয়াবিন্দু বা

 ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি 

(৪) ৪১৫। চক্ষুরোগের অস্ত্-চিকিৎসাস্তিক জর। 
পাল্্মেটিলা। (২) ৩*২। ৷ আর্দিকা। (৩) ১৩৩। 

ফক্ষরাম্। (৪) ২৩৮ ২৩৯ | ৰ ইগ্সেসিয়া | (১) ৩৪৪। 

রুটা। (২) ৪০৭ | (৯) ৪১৫ 1(৫)৪*৭1 একনাইট। (১) ৩*। (২) ৩৪৪। (৫) 
লাইকোপোডিয়াম । (২) ২৫৮। ৩৯৩। 
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এসেরাম। (২) ৩৪৪ । ২। আম্গুলহাঁড়া বা হুইটুলে। 
ক্রোকাস। (২) ৩৪৪ । ূ 
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৮। | প্যানারিটাম। 

থুজা। (২) ৩৪৪। ' আসেনিক। (৫) ৩২৫। 
নেটাম মিউ। (২) ২৩০ । (৪) ২৪০। ূ এন্থাসিনাম । (৫) ৩২৪। 

ব্রায়নিয়া । (২) ৩৪৪। | এপিন । $) ৩১০। 

রাস্টকৃস্। (২) ৩৪৪। । কার্র্লিক এসিড । (৫) ৩২৫। 
ছুন্সিয়ানা | (২) ৩৪৪ । ৷ ল্যাকেসিস্। (৫) ৩২৫। 
সিপিয়। । (২) ৩৭০ | ৷ সিলিসিয়া | (৯) ১২১। 

সেনেগ। | (২) ৩৪৪ । ৰ 

স্যণ্টনাইন। (৯) ৯৫৮। | 

| 

বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্রপত্রের ! 
শোণিভাধিক্য, রেটিন্য।ল এটুফি বা চিত্র-! 
পত্রের ক্ষয়, রেটিন্াল এপ্রপ্লেকসি বা চিত্র- 

পত্রে রক্তত্রাব এবং রেটিনা ব। চিত্রপত্রের ! 
লন বা ডিটা।চমেন্ট প্রভৃতি | 
অরাম। (১) ৪৬৩) ৪৬১ | 

আণিকা। (৩) ১২৮, ১৯৯] 
কাকেরিয়া ফস। (8) ২৭। 
ক্রোটেলান্। (৪) ২৭। 
জেল সিমিয়াম। (৯)৮২। 
নাক ভমিকা। (২) ১৫৫। 
ফম্ফরাস্। (৪) ২৭) ২৩৮) ২৩৯ । 

বেলাডোনা । 

মার্ক,রিষাস্কর। (১) ১৫১। 
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৭। 
সাল্ফার । (৪) ৪৬৪ । 

হেমামেলিস্। (৩) ১৩৫। 

(১) ২৭। 

৫। ত্বকৃরোগ বা ডিজিজেজ্ 

অব দি ক্ষিন। 

১। অরণিকা', ত্বক্রক্তিম! বা ইরিখিম। 
বেলাডোনা । (১) ১১৩। 

৩। আমবাত, শীতপিত্ত বা! হুইলস, 

হাইডম্ নেটলরেস। 

আ্টিক] ইউরেনস | (৩) ৪৫৯ 1 (৫) ৩০১। 
আমেনিকাম । (২) ৩১৪। 
ইপিকাক। (৩) ৪৫৮। 
একোনাইট | (৩) ৪৫৮। 
এট্টিম কু । (৩) ৪৫৯। 

এপিস | $) ৩১৪। 
ওলিয়েগুার | (৫) ৪৫৫ 

। ক্যালি ব্রোমেটাম | (৩) ৪৫৯ | (৫) ১৫০ । 

ৃ ক্যাক্কেরিয়া কার্ব। (৩) ২৯২১ ৪৫৯ । 

ূ 

ৃ 
র 

' ক্রোকান। 
(১) ৯৫১ ৯৬। (৪8) ৪৬৪ । (৫) 

(৩) ৪৫৯ । 

টেরিবিস্থ | (৩) ৪৫৯। 
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৮। 

নেটাম মিউ। (২) ২৬৭। 
পাল্সেটিলা। (৩) ৪৫৮। 
বভিষ্টা । (৩) ৪৫৯ | (৫) ৩৬৬। 
বেলাডে।না । (৩) ২৫৮ । 

মেডুনা। (৫) ৩০১। 

রাসটউকস। (৩) ৪৫৯ 
সাল্ফার। (৪) ৩১৪ । 
সিপিয়। | (২) ৩০৮১ ৩৯৯ | 

ক্লোরাল। 

(৪) ৩১৪ । 
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৪ ইন্পের্টিগো বা চর্মদল-_ 
গোলাকার ও চেপ্টা 

পৃরপূর্ণ উদ্ভেদ। 
এপ্টিম টার্টা। (৩) ১৭৭। 
নেটরীমমিউ । (২) ২৬৭। 
ভায়োল! টিক । (৫)। ৪৫৫| 
সিপিয়া | (৩) ৫১১ ৫২। 

৫। এডিসন্দ ভিজিজ-_ত্বকৃকলঙ্ক 

বিশেষ দ্বারা স্পষ্টীকৃত স্নায়বীয় ও 
যান্ত্রিক ক্রিগ়্াবসাদঘটিত 

দুশ্চিকিৎম্ত রোগবিশেষ । 

আরক্তেপ্টাম নাই । (৫) ৫৮, ৫৯। 
আর্দ আইওডেটাম | (৫) ৫৯। 
আর্মেনিকাম। (৫) ৫৯। 
এট্টিম কু। (৫)৫৯। 
কাক্েরিয়া কার্ব। (৫) ৫৯। 

(৫) ৫৯। 

নাইটিক এসিড । (৫) ৫৯ 

নেট্াম মিউ | (৫) ৫৯। 
ফরফরাস। (৫) ৫৯। 

বেলাডেনা ! (৫) ৫৯। 

সিকেলি | (৫) ৫৯। 

স্পইজিলিয়া | (৫) ৫৯। 

৭। কও্, সাধারণ চুলকনা ব। 
প্ররাইটিস্। 

 ফ্রুয়োরিক এসিড । (৫) ৭২। 
। রামউক্স । (৪) ৩৫৭ | 

' সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭। 
| ৮ কাউর, পামা বা একজিমা । 
। আসেনিকাম | (২) ৯১ ৩০৯। 

; এপ্টিম ক্রু। (৩) ১৫৬। 
। ক্যালি ব্রোমেটাম । (৫) ১৫৩। 
1 কাঙ্ছেরিয়। কার্ব। (৩) ২৯২। 

' ক্রোটোন টিগ্। (৪) ৩৫৭। (৫) ৪২৭ ৫২৮ 
_ ক্লিমেটিন | (৫) ১৫) ১৬। 

গ্র্যাফাইটিস। (৪8) ৪২০ । 
টুবাকুলিনাম। (৫) ৩২৯ 
নেট্রাম মিউ। (২) ১৬৭। 
নেট্াম সাল্ফ । (১) ১৭৪ । 
পেট্রোলিয়াম । (৫) ৫৩৭। 
ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৮1 
ভিন্ক। মাইনর । (৫) ৪৫৫ 
মার্ক সল। (৩) ৫১। 

মেজিরিয়াম । (২) ৩১৫! 
ূ রাস্টল্প। (৪) ৩৫৭। 
৷ রেণাস্কু বান্বো। (৩) ১৫৬। 

রেণাঙ্ক ম্ষি। (৫) ৩২। 
ট্যাফিসেশ্রিয়া। (৫) ৩০। 

' সিপিয়।। (২) ৩১৪। 

1 
! 

ৃ 
॥ 

॥ 

৬। কচ্ছুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ্, সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭ | 
ইচ, সোর|। 

কষ্টিকাম। (৩) ৫২। 
মাকুরিয়াস। (৩) ৫১) 
সাল্কার। (২) ৩০৯। (৩) ৫১১ ৫৩। 
সিপিয়া | (২) ৩০৯। (৩) ৫১, ৫২। 
সোরিনাম । (৩) 8৪১। 
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬। 

সরিনাম। (৩) ৪৪১। 
হাইড্রকোটাইল । (৫) ২৩৬। 
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬। 

৯। কেশম্খলন ; টাক ব 
এলোপেসিয়া, বন্ডনেস। 

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০। 
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭; ২৬৫ | 
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ক্লুয়োরিক এসিভ | (৫) ৭২। 
ল(ইকোপোডিয়াম । (২) ২২৭। 
সিপিয়া । (২)২২৭। 

১০1 চর্্মকীলক বা ওমার্টস্ 
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫ 

থুজ | (৪) ২৮ । 
নাইটিক এসিড । (৪) ২৮* | 
মাকুরিয়াস্। (৪) ২৮০। 
ট্যাফিসেশ্রিয়া । (৪) ২৮০ | 

১১। ত্বকূরোগ বা ডিজিজেজ, 
অব দিস্বিন। 

আমে নিকাম | (২) ৯২১ ৯২) ৯৪) ৩১৪ | 

ইউ ফর্বিয়ম্ রেজি । (৫) ৪২৯। 
এনাকাড়িয়ম্। (১) ৮০০ | (৪) ৩৫৭। 

এট্টিম ক্রু । (৩) ১৪২১ ১৫৬। 

এপিস । (১) ৩৫৭। 
এলুমিনা ৷ (৫) ৮২। 
ওলিয়েগডার । (৫) 8৫৫ | 

কষ্টিকাম। (৩) ৫২ । 

কিউরেয়র | (২) ৩১৫ । 
ক্যান্থারিস । (৪) ৩৫৭ । 
ক্যালি আই । (৫) ১২৮। 
ক্যালি ব্রোমেটা । (৫) ১৫৩। 
ক্যাক্কে কার্ধ। (৩) ২৯২। 

_ক্রিয়োজোট | (৫) ৫৩৭। 
ক্রোটন টিগ। (৪) ৩৫৭। 

৪২৮ । 

গ্রাফাইটিস। (৪) ৪২০। 
ট্বাকুলিনাম। (৫) ৩২৯ । 
টেলুরিক্সম | (২) ৩৭৯। 
ডলিকম। (৪) ৩৫৭ । 

ডাক্কামারা | (৩) ৪৫৮। 

থুজা । (৪) ২৮৭ । 
নাকৃস ভমিক! । (২) ৩১৪। 

(৫) ৪২৭ 

০০০০ 

পেপসি 

নেটাম মিউ। (২) ২২৮, ২৬৭। 
স্যাফালিয়াম । (৫) ১০৮ ( 
পেটেলিয়াম ৷ (২) ২২৮। 
ফশ্টিকা রুফা | (৫) ৩০৭। 
ফেরাম আই | (৫) ৫১৬) ৫১৭ 

ফ্ুয়োরিক এসিড | (৫) ৭২। 
বেলাডোনা | (১) ৫৪১ ১১৩। 

বোরাকম। (২) ৩১৪। 

ব্যারাইটা কার্বব। (৫) ১৭৮। 
মাকুরিয়াস | (৩) ৫১। 
মেজিরিয়াম । (২) ৩১৫ | 
রাসটকস । (৪) ৩৫৭ । 

রোপাস্ক বাধো! | (৫) ২১। 
রেণাঙ্কু ক্কি। (৫) ৩২। 
লইকোপোডিয়াম | (২) ৩১৫। 
ঈ্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩৭। 
সাইকুটা । (৫) ২৩৫ 
সাইলিসিয়৷ ৷ (৪) ১২১। 
সাল্ফার। (২) ২৭৫১ ৩১৫ | (৩) ৬৭ ৭ 

৫১১ ৫২। 

সিপিয়া । (২) ২৭৪১) ৩১৩, ৩১৪ 
(৩) ৫১১ ৫২। 

সিলিনিয়াম । (৫) ৫৩৭ । 

সরিণাম। (৩) ৪৪১। 
হাঁইড্রকোটাইল | (৫) ২৩৬, ২৩৭ | 
হিপার সাল্ফ । (১) ১৮৬। 

১২। ত্বকের কড়া বা করণ, কাঠিন্য, 
কর্কশতা এবং পুয়গুটিকা প্রভৃতি 

ক্ষুদ্ররোগ। 
এন্টিম ক্রু । (৩) ১৫৬। ৫) ২১। 

ক্রিয়োজোট | (৫) ৫৩৭। 

থুজা | (৪) ২৮০। 
রেণাঙ্কু ক্ষি। (৫) ৩২। 
হাইড্রোকোটাইল। (৫) ২৩৬। 

ঠ 

শত 8 ৯ 
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১৩। দদ্র ব! রিংওয়ারম, হার্পিস্ 

সাঙ্িনেটান। 
কষ্টিকাম। (৩) ৫২। 
টবাকুর্লিণাম। (৫) ৩২৯। 
টেলুরিয়াম | (২) ৩১৫ । 

ব্যারাইট কাব । (৫) ১৭৮। 
মারিয়াম । (৩) ৫১। 
সার্মীপেরিলা । (৫) ৪৮৩। 
সাল্ফার। (৩) ৫১) ৫২। 

সিপিয়। ৷ (২) ৩১৩) ৩১৪ | (৩) ৫১১ €২। 
সরিণাম | (৩) ৪৩২১ ৪৩৩) ৪৩৪১ ৪৪১ | | 

১৪। ছুগ্ধপীড়কা। বা ক্রাষ্টী ল্যান্তিয়া। 
ওলিয়েখডার | (৫) ৪৫৫ । 
ক্রোটোন টিগ | (৫) ৪২৭, ৪২৮ | 
গ্রযাফাইটিস | (৪) ৪২ | 
ভায়োলা টিক। (৫) ৪৫৫ | 
উ্যাফিসেপ্রিয়া ৷ (৫) ৩০ । 

১৫। নখরোগ বা 'ডিজিজেজ অব 

দি নেল্স। 
এন্টিম ক্রু । (৭) ১৫৬। 

ফ্ুয়োরিক এসিড | (৫) ৭২। 

১৬। পাদমূলের (7০০13) ক্ষতাদি। 

এন্টিম জু । (৫) ৯৭। 
এমনিয়াম মিউ | (৫) ৯৬১ ৯৭। 

এরানিয়া ডাই । (৫) ৩১৮ । 
এলিয়াম সেগা | (৫) ৯৭। 
কষ্টিকাম। (৫) ৯৭। 
নেট্রাম কীর্ব্ব। (৫) ৯৭। 
পালমেটিল ॥ (৫) ৯৭। 
ম্যাঙ্গ্যানীম | (৫) ৯৬। 

সিফিলিনাম | (৫) ৩৪১ । 
হাঁবাইন!। (৫) ৯৬। 

১৭। পীকুই, শীতক্ফোটক ব। 
চিল্রেন। 

এগারিকান | (৫) ৩৬২ । 

১৮। পৃষ্ঠব্রণ, দাহিক! বা 
কার্বাঙ্কল; আনুলহাড়! বা হুইটুলো। 
প্যানারিটাম, পানারিস ; দষ্টব্রণ বা 
ম্যালিগন্যাণ্ট পাশ্চল ; শবশ্ছেদ- 
সংশ্রবীয় বা ডিসেক্টিং উওডস্ বা 
ক্ষত এবং বিষধর কীটদংশন জনিত 

ক্ষত প্রভৃতি। 

আগ্রিকা । (৪) ১২৩। 
আর্সেনিকাম। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৫) 

৩২৪, ৩২৫ | 

এন্ভসিনাম। (২) ৮৯ | (৪) ১২৩। (৫) 
৩২৪ । 

এপিস। (৪) ৩১৭। 

কার্ব ভেজ। (২)৮৯। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৩। 

কার্ধলিক এসিভ | (৫) ৩২৫। 
টারেপ্ট,লা কু। (৪) ৬৩) ১২৩ । (৫) ৩২৫। 

নাইটিক এসিড। (৪) ১২৩। 
ফাঁইটলেক্ক। | (৪) ১২৩। 
রাস্টকৃস্। (২) ৮৯। 

ল্যাকেসিস | (২) ৮৯ । 
(৪) ৬৩; ৬৪, 

১২৩। (৫) ৩২৫। 

ট্রামোনিয়াম | (১) ৩০৮। 

সাইলিসিয়া । (৪) ১২৩। 

১৯। পোড়া নারাঙ্গ। বা পেশ্ষিগাস। 

রাস্টকৃস্। (৪) ৩৫৭। 
রেণাঙ্কুলাস্ বাষো | (৫) ২১। 

রেণাঙ্কুলাস ক্ষি। (৫) ৩২। 
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২০। বয়োব্রণ, বয়সফোঁড়া বা একুনি। | ল্যাকেসিস। (৪) ৬২, ৩১৪। 
এপ্টিম ক্রু । (৩) ১৫৬। 
এন্টিম টার্ট । (৩) ১৫৬) ১৭৭ | 

ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫৩। 
ক্যান্কেরিয়। কার্বব | (৩) ২৯২ । 
থুজা । (৫) ১৫৬ । 

হ্যাফালিয়াম | (৫) ১*৮। 
স্তাঙ্গুইনেরিয়া ৷ (5) ৪৭৭। 

২১। বিচর্চিকা ব। সোরিয়াসিম্। 

আর্সেনিকাম। (২) ৩১৪ । 
আর্সেনিকাম আই | (২) ৩১৪ | 
বোরাকৃন্ | (২) ৩১৪ | (৫) ৫৩৭, ৫৫৭ | 

সিপিয়া | | (১) ৩১৪ । 

২২। বিসর্প বা! ইরিসিপেলাস । 

আইওডিয়াম। (৪) ৪১৯ । 

আণিকা। (৪) ৩৫৫ । 
আসে নিকাঁম। (৪) ৬৩। 
ইউফবিবয়।ম রেজি । (৩) ৩২০ । (৪) ৩১৪ । 

(৫) ৪২৯ । 
এপিস। (১) ১২০1 (৪) ৩১৩) ৩১৪১ ৩৫৪ 

৪১৯ | 

ক্যান্থারিস | (৩) ৩২০ 
ক্য।ম্কর। | (৪) ৩৫৫ | 

ক্যালেও,লা । (৪) ৩৫৫ | 
রযাফাইটিস। (৩) ৩২০ । (৪) ৪১৯। 
বেলাডোনা । (১) ৯৩) ১১৯১ ১২৯,৩০৮ | 

(৪) ৩১৩ । (৫) ৯০। 

বোরাকৃল | (৫) ৫৫৭ | 

ভেরেট্রাম ভিরিডি | (৪) ৬৩। 
রাসটকৃস. | (১) ১১৯) ১২০, ৩৯৮ | (8) 

৩১৩) ৩১৪) ৩৫৪ । 

রেণাস্কুলাস বাহ্ছে! । (৫) ২১। 

। (৪) ৩১৪ । 

| ্্যামোনিয়াম | (১) ৩৮ । (৪) ৩২১ ৬৯ 
সাল্ফার। (৩) ৫০ | (8) ৬৩ | 

| ২৩। মেছেতা; ছল্লি 
| নানাবিধ ত্বক কলঙ্ক । 

1 কিউরেয়ার | (২) ৩১৫ | 
৷ নাক্স ভমিকা। (২) ৩১৫। 
ৃ ন্যাফালিয়াম | (৫) ১০৮। 
ূ লাইকোপোডিয়াম । (২) ৩১৫ । 

৷ সাল্ফার। (২) ৩১৫। 

সিপিয়া । €) ৩১৪ | 

২৪। স্ফোটক বা বয়েল্স্। 
| আণিকা। (৩) ১৩৮। 
1 আর্সেনিকাম | (৪) ১২২। 
ূ একো নাইট | (১)৯১১ ৯২। 

এন্ব সিনা | (৫) ৩৮১ | 
ূ কার্ব ভেজ | (৩) ৪১৩। (৪) ১২২। 

| ক্যাক্কে সাল্ফুরিকা 168) ১২২ । (৫) ১৯১। 
ফাইটলেক্কা | (৫) ৩৮১ 
বাবেরিস | €৫) ৩৮১। 

বেলাডোনা 1 (১) ৯১, ৯২। 

লাইকোপোভিয়াম | (৫) ৩৮১ 
ূ সাঁইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (8) ১২১৪ ১২২১ 

২৫৪ | 

সাল্ফার । (৩) ৩৪। (৫) ৩৮১। 

এর সাল্ফ। (১) ১৮৬। (৪) ১২২। 

| ২৫। হাপিস্জষ্টার বা বর্তুলাকার 
বিসপিকা। 

আসেনিকাম। (৫) ২১। 
ডলিকস। (৫) ২*৯। 
মিনিয়ান্থিস। (৫) ২১। 
রাস্টকৃস। (৫) ২১। 
ব্লেণাঙ্কু বান । (6) ২১। 

প্রভৃতি 



| ৩1০ এ 
২৬। ক্ষতরোগ বা আল্সার। ৩। ইন্ফ্রুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক 

আসেনিকাম | (৫) ১৭৬, ৪৩০ | ্ 
ইউফর্বিয়। কর। (৪) ৪০০ | রি প্রতিন্ঠায় । 

ইউফর্বিয়াম রেজি | (৪) ৪৩০। আসে নিকাম। (২) ৯১। 
কার্ব ভেজ | (৩) ৪১২। (৫) ৪৩৭ | ৰ ইউপেটোরিয়াম গাফ 108) ৩৩৯। (৫)১১৫। 

ক্যাক্ষেরিয়া সাল্ফ । (৫) ১৯১। ইউফরবিয়াম রেজি | (৫) ১৬২, ৯২৯। 

ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮৭। ৷ এলিয়াম সেপ | (৫) ১৯৫। 
ক্রোটেলাস । (৫) ২৭৪। ূ কাঁডাস মোর | (৫) ১০৭। 

বাফে! রেশ । (৫) ২৯৪। | জেল্সিমিয়াম | (৪) ৮৩। 

মার্ক রিয়াস | (১) ১৯৬।  ডাক্ষামারা। (৩) ৯৫৪ 

সাইলিসিয়া । (৫) ৪৩০ । ফসফরাস । (৩) 8৫৪ । 

সিকেলি। (৫) ৩৭৬, ৪৩০ | বাপ্টিসিয়া | (৫) ৮৩। 

সিপিয়! | (২) ৩১৪ । | ররায়নিয় | (৩) ৪৫৪ | 

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১ | | ভেরে্রাম এল । (৪) ১৬২ 

সিমেকস ল্যাক্ট। (৫) ৩০৬। | রাসটকস. | (8) ৩৩৯। 

হিপার সাল্ফ | (১) ১৮৬, ১৮৭ | ] সাইক্রেমেন। (৫) ১৬১ | 

| টি স্যসুহইনোরিয়া | (৫) ২৭৮ 

২৭। ক্ষতাঙ্ক বা সিকে লী স্াবাডিলা | (৫) ১৬১ । 

কাযলি আই । (৫) ১২৮। 

গ্র্যাফাইটিস | (৪) ১২৩। ূ ৪1 এম্ফিদিম বা ফুস্ফুসের 

ম্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮ | ৃ বাযুক্ষীতি। 

কালে 1121১55 | এমনিয়াম্ কাব্্ব। (০) ৮৭, ৮৮। 
ফ্ুয়োরিক এসিড | (৫) ৭২।  কাব্ব ভেজ। (৩) ৪০০। 

রৌমিয়াম | (৫) ৪৮, ৪৯ ক্যাঙ্কর | (৪) ১৪৫ । 
সাইলিসির়া 1 (৪) ১২৩। | লাইকোপোডিয়ম | (৩) ২৪৩। 
সাল্ফার। (৪) ১২৩। ূ ৃ 

৬। নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্ররোগ । | ৫ ও রঃ সড বদি 
১। ইডিমা গ্লযাটিডিস্ বা স্বর যন্ত্র | লাঁগস, বা স্বারোধ এবং ফুস্ডুস 

'ও অন্ননালীর আক্ষেপ । 

এ [নিকা। (৩) রী আ1ণকা | (৩) ৩৭৩ । 

সানি ইপিক্যাক | (৩) ৩৭৩। 
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩। 

৮ 1 ইডিমা পাল্সলাম বা ফুসফুসের প্রাটিনাম্। (৫) ৫২৩ । 

শোথ। বডি । (৩) ৩৭৩। 

ক্যালি আয়ওডিয়াম | (৫) ২২৬১ ২২৭।  মক্কান। (৩) ৩৭৩) 
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৬1 কাসিবা কফ। নাইটিক এসিড । (৪) ৩৭৪ । 

আধিকা। (৩) ৩৪২। নাক ভমিকা। (৪) ২৪২) ৩০৫, ৩' 

আর্সেনিকাম | (৪) ৩০৫। দি 125 
ইউপেটোরিয়াম পাঁ্। (২) ৩৮০1 (৫) ১১৫। নেটাম মিউ | (২) ২৫৯ । (৩) ৩৪২ 

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৬০, ৩২৮) ৩৪৫ | পেটেশলিয়াম | (৫) ৫৬০] 
ইঞ্ডিগো | (২) ৩৭৯। ফমফরাস। (৪) ১১১৩১ ২৪২ | 

ইন্টান্থি কো । (৫) ১৮০। | দক্ষরিক এপিড | (৪) ২০২। 

ইপিক্যাক। (৯) ৩৮০1 (৩) ১৭০ | বেলাডোনা | (৪) ২৮২১ ৩৭৪ । 

একটিয়। রেসি । (৫) ৮। বোরাক্স । (৫) ৫৫৭। 

এস্টিম টা্ট। (৩) ১৭০ । বায়নিয়া। (১)২৫৯। (৪) ৩৭৫। 

এপিস। (৪) ৩০ ভাব্বে।ন | (৫) ২৫২ । 

'গমানয়াম কার্ব | (৫) ৮৭) ৮৮। ভেরেটম এল্। (৫) ৩২২। 

এমনিয়াম বোম । (৫) ৯৯ মাকু রিয়া । (১) ১৯৫। (৪) ৩৭৫ | 

এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৪। রুমেক্স কু। (৪) ১১৫১১১৬। (৫) ৪৩৯১৪৪০। 

এম্ব।্রিসিয়া । (৯) ৩৪৫। 1৫) ৩২২। লরমিরেসাম। (৩) ৩৭২। 

এর।লিয়া রেসি । (৩) ৩৭২ । লাইকোপোভিয়াম। (৪) ১১৬। 

এলিয়াম মেপা । (৪) ২১২। লাক কেনিনাম । (২) ৩৮০ । 

এলুমিনা। (৫) ৭৯। লাকেসিস | (৩) ৩৫৬ । (৪) ২৯। 

ওপিয়াম । (৩) ৩৭২ । লাকুকা। (৫) ১০৮। 

কষ্টিকাম। ২) ২৫৯ (৩) ৩৪১১ ৩২২ । টিক | (২) ৩৪৫ । 

কপ্রাম । (১) ৩৪১। সাইলিসিয়। ৷ (৪) ১১৫ | (৫) ৪৪০ । 

কনায়াম । 1৩) ৩৭২ ] (৫) ২২৬১ ১৬৭ । সাল্ফুরিক এনিড | (৫) ৩২২। 

কাামমিল। | (২) ৩৬৯ । (8) ৩০৫ | সিনা। (২) ৩৯৬। 

কাম্ষর । (৫) ৪৪৫ । ] সিপিয়া। (৩) ৩১২। 

কালি কার্ব। (৩) ৩৪১ । (৪) ৩৭৪ | (৫) ূ রি ॥ (৩) ১৭১১৩৪২। (৫)২১০। 

প্লয়া | (৫) ৬৩) ৬৪ । 

শপ 

১৩৩, ১৩৪ । 

ক্যালি কোরি । (৫) ১৩৯। স্যাঙ্গুইনেরিয়া | (৫) ৪৭৮। 

কালি বাই। (৪) ৩৭৪ । স্তান্ুকাস্। (৫) ৬৪১ ৪৩৪ । 

হায়েসায়ামীস | (১) ৩১৪৪ ৩৫৫ | 
ক্যাক্ষে আই । (৫) ১৯০। 

| হিপার সাল্ফ | (৩) ১৭১। 
চেলিডোনিয়াম | (১) ৩৫৯) ৩৬৭) ৩৭৯ | 
জিষ্কাম। (৫) ৫২, ৫৩১ ।. এ ঘুংরিকাশি বা ভ্রুপ- সহজ ও 

টুবাকুর্লিনাম | (২) ৩৮*। পর্দীজনক বা মেম্বেনাস্। 
ডাক্কামারা। (৩) 5৫8১ ৪8৫৫) ৪৫৮ | (৪) আইওডিয়াম | (৫) ৪৭, দক | | 

| একোনাইট ।॥ (১) ৩৯১ ৪০১ ১৬৯১ ১৭৪১ 

ড্রসরা । (৩) ৩৪২ । (৫) ১০৮) ১১৫ । ১৭১ । (৫) ৬৪) ১৬৭। 
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এন্টিম টার্ট। (১) ১৭২। (৩) ১৭১। (৫) . ১১ নাসিকারক্ত্রাব বা 
৪৭ | 

এমনিয়াম কষ্ট | (৫) ৯৮। এ্রপিষ্ট্যাক্সিন্। 

কটিকাম। (১) ১৭২। 
ক্যালি বাই। (১) ২৫৯ । (8) ৩৭৩, আণিক৷ | (৫) ৪৬৬ | 

৩৭৪, ৩৭৭ | এব্রোটেনাম | (৫) ১০২। 

ফক্করাস। (৪) ২৪১, ২৪২। বারি 

ফেরাম্ কস | (৫) ১৬৭১ ৫১৯ | কাব ভেজ। (৫) ৪৪৪ 

ব্রোমিয়াম | (১) ১৭০ | (৫) ৪৬, ৪৭) ৫৬ | টিলিয়াম। €৫) ৫৪৩ । 

ভেরেক্রাম ভি । (৫) ১৬৬, ১৬৭ পাল্সেটিলা । (২) ১৯০ | (৫) ৪৬৬। 

মার্ক প্রোটো-আই | (১) ২৫৯) ২৬০ । (৪) | বভিষ্টা । (৫) ৩৬৫ । 

৩৭৪ ব্রায়নিয়! ॥ (১) ১৪৯। (২) ৩১০। (৪) ২৫৩। 

মার্ক বিণ-আই | (১) ২৫৯, ২৬০ | মাকু রিয়াস্। (৫) ৪৬৬ | 

ল্যাকেসিস | (৪) ৩৭৪ । সায়ানাইড অব মার্কারি ৷ (৫) ৪৪১ । 

সাইয়ানাইভ অব মার্কারি | (১) ২৫৯। মিপিয়া । (২) ৩১০। 

স্পর্ডিয়া | (১) ৪০, ১৭০) ১৭১। হেমামেলিস্। (৫) ৪৬৬ | 

হযাঙ্ুইনেরিয়। | (৫) ৪৭৫ | 
স্ান্বকাস। (১) ৪*। (৫) ৪৩৪ । ১২। নাসিকার নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ। 

হিপার সাল্ফ। (১) ৪০; ১৬৯) ১৭ অরাম। (3) ৪৬৪ । 

ভি ইগ্রেসিয়া । (২)৩৪৪। 
ক্যাক্ষে ফ্ুয়োরিকা। (৫) ১৮৯ 

৮। ভ্রাণে অসহিষণতা ও মুচ্ছার ভাব। ৰ 

ইগ্সেসিয়া। (২) ৩৪৪ । (৫) ৪৭৭, ৪৮৫1 নাসিকাসর্দি বা করাইজা । 
নাক ভমিকা। (২) ৩৪৫ | (৫) ৪৭৭) ১৮৫1! 

কস্ফরাস । (২) ৩৪৫ 1 €৫) ৪৭৭, ৪৮৫ | ূ উরি ্ সঃ ১৬৯ 

ভ্যালেেরিয়ানা। (২) ৩৪৫ | (৫) ৪৭৭) ৪৮৫ | : | ) ৫৩) ৫৪? ১৫৬ 1 (৫) 

। (৫) ১৯৪১ ১৯৫১ ২৪৮) ২৪৯।, 
৯। নাপিকাগ্রের স্ফীতি। ইগ্সেসিফা। (৪) ২৪১। 

অরাম। (৪) ৪৬৪।' একোনাইট । (১) ৪৮। (২) ১৫৭। 

১০। নাসিকাপ্রদাহ ও ক্ষত।  এড়িমজু। (৩) ১৫১। ৫৯১৫ 
এপিস। (৫) ১৩৩। 

বোরাকমূ। (৫) ৫৫৭ এমনিয়াম কই । (৫) ৮৮। 
হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৭) ১৬৮। | এমনিয়াম কার্বব। (৫) ৮৭, ৮৮। 



1] ৩/* | 
এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৪। 
এম্ববাগ্রিসিয়া । (৫) ৮৭। 
এরাম টি,। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫। (৫) 

১৯৫) ২৪৯, ৪৬৯। 

এলিয়াম সেপা । (২) ৫৪। 
১৯৫) ২১৮, ২৪৯ | 

এলুমিনা | (১) ১৬৯। (৫) ৭৯। 

(৫) ১৯৪, 

কার্ব ভেজ। (১) ৩৯৯। 
(৫) ৮৮। 

কুইলেরিয় । (৪) ৮৩। 

কৌকাস কাক্ট | (৫) ৩০৪। 
কেরেলিয়াম রব । (৫) ৩০০ | 
ক্যামমিলা | (২) ১৫৬১ ৩৬৯ । 

ক্যান্মর | (২) ১৫৭ | (৫) ১৯৫১ ৪৪৩) 

8৪৪ 

ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৬। 

কালি বাই 1] (৪) ২৯, ৩৭৬ । (৫) ৮৭) 

১২৬। 

ক্যালি মিউ। (৫) ৫১৮। 
ক্যাক্ষে কাব্ব। (৩) ১৫১, ২৭৮, 8৫৪ । 

(8) ৪১৫। (৫) ৫১৯। 

ক্রোরিণ। (৪) ৪৯। 
গ্রযাফাইটিস । (৩) ১৫১। 

(৪8) ৪১৫। 

চায়না | (১) ৪৮। 

জেল্সিমিয়াম | (8) ৮২) ৮৩। 

ডাক্কামারা । (৩) ৪৫৪। 

ড্রসিরা। (২) ২৭২ । 
নাইটিক এনিড। (১) ১৬৯। 

নাক তমিকা। (১) ১৮১ ১৩৯১ ১৪) 

২৫২। (২) ১৫৫১ ১৫৬১ ৩৭০ | (৩) 

২৭৮; 8৫৪ । (8) ২৪১। (৫) 

৫১৯ । 

নেটাম কার্ব্ব। (৫) ৩**। 
নেটাম মিউ। (২) ২৫৮) ২৫৯ । 

পাল্সেটিলা | (১) ২৫২ । (২) ১৫৬) ২৯*। 
পেস্থোরাম সিড। (২) ২*১। 
ফল্ষরাস। (২) ৫৩, ১৫৬। (৪) ২৪১। (৫) 

১৯৪ । 

ফেরাম ফস । (৫) ৫১৯৯। 

বেলাডোনা । (১) ৪৮, ১০৯১ ১৬৭ | 

ব্যাপ্টিপিয়। | (৪) ৮৩। 

ব্যারাইটা কাবর। (৩) ২৭৮। 

ব্রায়নিয়া | (১) ১৩৯ । (৫) ১১৫। 

বমিয়াম্। (৫) 8৫ 

ভ্যালেরিয়ান। (৪) ২৪১। 

মাক কর। (১) ২৫২। 

মার্ক ভাইভাম। (১) ২৫১। 

মাকুরিয়াস। (১) ১৬৭, ১৬৯, ২৫১। 

(২) ৫৩১ ১৫৬। (৫) ১৯৫ | 

রাস্টক্স,। (৪) ৩৩৯। 
রেণাঙ্ক, ক্ষি। (৫) ৩২। 

লরসিরেসাস । (৫)৮৮। 
লাইকোপোডি। (৩) ২৪১। (৫) 

৪৬৯ | 

ল্যাকেসিস্। (১) ১৩৯। (5) ২৮, ২৯) 
৮৩। 

হিক্টা। (২) ২৫৯. ৩৭০ 

সাইক্লেমেন। (২) ২০১। 
সাইলিসিয়া | (৪) ১১৫। 
সালফার। (৩) ৩৫। 

সিনাবেরি। (১) ২৫৩। 
( রেড-আই মার্ক |) 

সিনিসিও অরি। (৫) ১১১। 

সিপিয়া। (২) ৩*৩। (৪) ৮৩। 

স্পাইজিলিয়।। (২) ২০২। 
স্তানুইনেরিয়। । (৪) ২৪১। (৫) ৪৭৮ 
স্যান্ব কাস । (২) ৩৬৯। 

হাইডাষ্টিল। (২) ২*২। 
হিপার সাঙ্ফ। (১) ১৬৭, ১৬৯। 
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১৪। নিউমোনিয়া, প্ুরো-নিউমোনিয়া,| রেণাহুলার বাঝো । ৫)২,। 
বিলিয়াস নিউমোনিয়া, ব্রংকো- | লাইকোপোডিয়াম। (১) ১৪১, ৩৮*। (৩) 

নিউমোনিয়া প্রভৃতি। 
আর়ডিয়াম। (৫) ৫৬। 

ইপিক্যাক। (৩) ১৭৪। 
ইলাপ্স্। (৪) ৩১। 
একনাইট | (১) ৩৯) ১৪০ | (৫) ৫৬, 

১৬৭) ১৬৮ | 

এন্টিম টার্ট। (১) ১৪০) ১৪১১ ৩৮০, ৩৮১ | 

(৩) ১৭৪। (৪) ২৪৫। 
এমনিয়াম কার্র্ব । (৫) ৮৮। 
কার্বব এনি। (৫) ৫০৮) ৫০৯। 

কাব্ব ভেজ। (৫) ৫০৯ | 

কুপ্রাম। (৩) ২১৫। 

ক্যালি আই। (৫) ১২৬) ১২৭। 
ক্যালি কার্ব্। (১) ৩৮০, ৩৮১। (৩ 

১৭৪ | 

ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২। 
ক্যালি বাই। (৩) ১৭৫। 

চেলিডোনিয়াম। (১) ১৪১) ২৬৯) ২৭০, 
৩৬৩। ৩৬৭, ৩৭৩, ৩৭৪) ৩৭৯) ৩৮০ | | 

জেল্সিমিয়াম। (৪) ৮৪। 
টূবাকুলিনাম | (৪) ২৪৫। 

পাল্সেটিলা। (৫) ২০। 
ফস্ফরাস। (১) ১৪০ | (৪) ২৪৩, ২৪৪, 

২৪৫1 (৫) 8৭৫ | 

ফেরাম ফস। (৫) ১৬৭) ৫১৯ 

বেলাডোনা । (১) ৩৭৪ ॥ (৫) ১২৭ 
ত্রায়নিয়া। (১) ১৪০) ১৪১, ৩৭৪1 (৩) 

১৭৪ | (৪) ২৪৩, ২৪৪। 

ব্রমিক্নাম | (৫) &৭। 
ভেরেটণম ভিরি | (৫) ১৬৬) ১৬৭১) ৪৭৫ | 
মাকুরিকাস। ১৯৬১ ২৬৯) ৩৮০) ৩৮১ । 

রাস্টকৃনূ। (৪) ৩৫১, ৩৫২) ৩৫৩। 

৩৭; ২৪২, ২৪৩। 

ল্যাকেসিদ | (৪) ৩৯১ ৩১। 
সালফার । ৩) ৩৬১ ৩৭। 

(৫) ৪৭৫ 

। (১) ১৭২। 

স্তাঙ্ুইনেরিয়া | (১) ১৪১ । (৩) ৩৭১ ১৭৫ | 
(৫) ১৬৭) 8৭৫ | 

হায়সায়ামাস। (৪) ২৪৫। 

হিপার সালফ | ১) ১৭২। 

১৫। পিনস, পৃতিনস্ত, পুরাতন 
সদ্দিরোগ বা অজিনা | 

অরাম। (৪) ৪৬৪) ১৬৫ | 

আসেনিকাম। (২) ৫৪। 
ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৬। 
কালি বাই। (৪) ২৯, ৩৭২। (৫) ১২৬। 
গ্র্াফাইটিস। (৪) ৪১৫ | 
গিরিভিয়ন। (৫) ৩১৬ 

থুজা। (৪) ২৭৬ । 

নাইটিক এসিড | (৪) ২৯। 

ফস্ফরাসপ । (৪) ২৪১। 

মার্ক কর। (১) ২৫২। 

মাকুরিয়ান। (৪) ২৯ 
স্যাগ্রেপিয়া মিউ । (৫) ৩৫৫। 
লাক্ কেনিনাম। (৪) ২৯। (৫) ২৮৭ | 

ল্যাকেসিস্। (৪) ২৮ ২৯। 
সাইলিসিয়া । (৫) ৩৫৫। 
সালফার । (৩) ৩৫। 

(৪) ৩১। 

সিপয়। | (২) ৩০৩ । 

১৬। প্লুরিসি, গ্রাইটাম বা ফুস্ফুস্ 
বেষ্টবিল্লি-প্রদাহ। 

আর্ণিকা। (৩) ১২৯। 
আসঁআয়ডেটাম। (২)৯*। 
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আসেনিকাম। (২) ৮৯। .  কার্বব ভেজিটেবিলিস্। (৩) ৯৩। 
একোনাইট। (১) ৩৯, ১৩৮। (৩) ৩৬। চাইনি সাল্ফ। (৩) ৯৩। 

(৪) ৩০৪। লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩। 
এপিম। (৩) ৩৬ 1 (৪) ৩০৩। (৫) ২৯ | সিক্বনা ৷ (৩) ৯৩। 

একব্রোটেনাম । (৫) ১০২, ১০৩। স্তা্গুইনেরিয়া । (৩) ৯৪। 

যা (১১। 1২৯1 জল আদা পিরিত অব দিলাঙ্গ স্। 

বেলাডনা । (১) ৩৭৪ । ইপিকাক | (৩) ৩৭৩। 

ব্রায়নিয়া । (১) ১১৬) ১৩৬) ১৩৬৮১ ১৩৯1 মঙ্কাস। (৩) ৩৭৩ । 

(৩) ৩৬ | (8) ৩০৪ | (৫) ১০) ২০২ ২২। ফুস্ফুসের পচন, ধ্বংস ব৷ 

রেণা্কুলাস বালে । (৫) ২০১২১ | শ্ঠি 

সাল্ফার। (৩) ৩৬। (৪) ৩০৩ । গ্যাংশরিণ অব দি লাঙ্গস্। 

হিপার সাল্ফ। (৪) ৩০*। আনে নিকাঁম্। (২)৯*। 
ৃ লাকেসিন। (৪) ৯০। 

১৭। ফুস্ফুস্ প্রদাহ বা ইন্ফ্রামেশন। 
অব দিলাঙ্গস্। ২৩। ফুস্ফুসে পক্ষাঘাত বা 

জািকদি। প্যারালিসিম্ অব দি লাঙ্গ স্। 

কাম্থারিস। (৬) ৩০৭ ইপিকা।ক | (৩) ১৭১। 
মেলিলোটাস্। (৫) ২৪৪। এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭১৪ ১৭২ । 

১৮। ফুদ্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব বা নিরাকার. 1181818 
হিমরেজ ফ্রম দি লাঙ্গ স। কাবর্ব ভেজ। (৩) ১৭২) ৪০১। 

সি কালি আয়ড় | (৩) ১৭২। 

আষ্ট্রিলেগা । (৫) ৪৬৮। ডাককামারা। (৩) ৯৫৬। 
ইপিক্যাক। (৩) ৪১২। . মন্কাস্। (৩) ১৭২1 (৫) ২৮২, ২৮৩। 
একালিকা ইণ্ড। (৫) ৪৩২। । জ্যাকেসিস্ (৩) ১৭২। 

১৯। ফুদ্ফুসে গুটিকাজনন বা! টুবাকু- ২৪ ফুস্ফুসে পুয় বা! ব্রণ'শোথ বা 
লোমিন্ অব দি লাঙ্গস্। : এব্সেস্ অব দি লাঙ্গস্। 

সিনিসিও অরি। (৫) ১১২। । আসে'নিকাম। (৩) ৯৪। 

ক্যান্কে আই । (৩) ২৮১ । ৷ কার্ব ভেজ। (৩) ৯৩। 

টা ৷ কুইনি সাল্ফ। (৩) ৯৩। ২০ । ফুস্ফুসে পুয়সঞ্চার বা সাপুরেশন কানিজ 15581 

অব দিলাঙ্গস্। ৷ ক্যালি কার্ব। (১) ১৯৬। 
ওপিয়াম । (৩) ৩৭২। ৷ ক্যাক্কেরিয়া সালফ। (৫) ১৯১। 
ক্যাপমিকাম। (৩) ৯৪। মাকুরিয়াস। (১) ১৯৬। 



[ ৩৭০ ] 
ল্যাকেসিস | (৪) ৩১। রুমেল । (১) ১৪১১ ১৪২। 

সিঙ্কোনা। (৩) ৯৩। রেণাঙ্কুলাস বান্ছে! । (১) ১৪১ । (৩) ১২৭। 
স্তাঙ্গুইনেরিয়া । (৩) ৯৪। (৫) ২০। 
হিপার সাল্ক। (১) ১৭২। রেণাঙ্গুলাস ক্ষি। (৫) ৩২। 

সিমিসিফুগা । (১) ১৪১১ ১৪২। (৫)৮। 

২৫ ফুসফুসের প্রসারণ বা সেনেগা। (১) ১৪১, ১৪২। (৫) ১৭৯। 

ডাইলেটেশন অব দি লাঙ্গস্। . র 
1 ৯। বক্ষ-সর্দি ব ক্যাটার্ 

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩। ূ ২ রর 
অব দি চেষ্ট,। 

২৬। ফুস্ফুসের রক্তীধিকা বা | জিডির 

কঙজেশ্চশ। 

র 
৩০। বাধুনালী-প্রতিশ্থায় বাঁ ক্যাটার্ 

অব দি ব্রংকাই। 

৷ ইরিজিয়াম। (৫) ২১৬। 
২৭। বক্ষরোগ বা ডিজিজেজ, অব : কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩০৪, ৩৮৫। 

ূ 
দি চে ৷ ৩১। ব্রস্কাইটিস্ এবং ক্যাপালারি- 

লাইকোপোডিযাম। (৩) ২৯২ ২৯১ 'বরন্াইটিস্-_তরুণ ও প্রবল) পুরাতন 
সিমিসিফগা | (৫)৮। র রা 

২৮। বক্ষ-শুল, বক্ষের বেদন৷ বা এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রভতি। 
আর্সেনিকাম ] (৩) ৪০১। 

ঈ ইপিক্যাক । (১) ১১১ ১১২১ ১৫০ । 

তআর্পিকা। (১) ১৪১) ১৪২। (৩) ১২৭ | (২) ৩৮১। (৩) ১৭৪। 

ক্যান্ষর । (৫) ৪8৫। 

সালফার । (৬) ৩৫, ৩৮ । 

(৫) ১৯ | | একোনাইট। (১) ১১০১ ১১১। (৪) ৮৩, 

ক্যালি কার্ব। (১) ১৯৫। | ৮৪) (৫) ১৬৭। 
গলেরিয়াঁ। (৩) ১২৭। টার্ট। (১) ১১০) ১১১1 (২) 

গুয়েইয়াকাম। (৪) ৩৩৯ । ৩৯০ | (৩) ১৭৩) ১৭৪1 (৫) ৯৮, 
চেলিডোনিয়াম । (১) ১৪১১ ১৯৫ | ১৭৬। 

টিফোলিয়াম প্র্যাটেন্স্। (৩) ১২৭| এমনিয়াম কষ্ট । (৫) ৯৮। 
ব্রা়নিয়া । (১) ১৬৮১ ১৪১) (৩) ১২৭। এমনিয়াম কার্র্ব। (৫) ৮৭? ৮৮ | 
মাকুরিয়াস । (১) ১৯৫। এমনিয়াম ফস১। (৫) ৯৮। 
রাসটক্স । (৩) ৩৩৪। এমনিয়াম মিউ | (৫) ৯৪। 
রাস রেডি । (১) ১৯১১ ১৪২। (৪) ৩৩৯। এলিয়াম সেপা। (১) ১১০, ১১২। 

(৫) ১৯। এলুমিনা | (৪) ১৪২ । 



[ ৩৮/৪ ] 
কল্চিকাম। (৪) ১৪২। * সেনেগা । (৩) ৪০১। 
কষ্টিকাম। (১) ১১০১ ১১২। (৩) ৩৪১, হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১। 

ই ৩২। ব্রক্কোরিয়া বা বাযু-নালীর 
কার্বব এনি। (৫) ৫০৮) ৫০৯। 

কার্বব ভেজ। (৩) ১৭৩, ৪০০। (৫) ৫০৯ | টা 

কোকাস ক্যাট । (৫) ৩০৪, ৩০৫ । 

ক্াযালি বাই। (৪) ৩৭৬। 
ক্যান্কে এসেট । (৫) ১৮৮। 
কাকে কার্ধ। (১) ১১০) ১১২। 
চেলিডোনিয়াম । (১) ৩৭৯। 
জেল্গসিমিয়াম | (১) ১১১ (৪) ৮৩) ৮৪ | 

টেরিবিস্থ। (৫) ৫৫৫ | 

ডালকামারা। (৩) ৪১১, 8৫১! এনিসাম টল। (৫) ৩১৬। 

্ এমনিয়াম মিউ । (৪) ২৪৮। (৫) ৯৪ 
নেটণম সাল্ফ | (১) ১৪২। 
পাঁল্সেটিলা । (২) ২*২। 00975 
পিক্স্ লিকুইডা । (৩; ৩৬। 
ফন্ফরাস্। (১) ১১০৭ ১১২। (২) ৩৯৯ । 

(১) ২৯৩। 

শ্লে্সাআবাধিক্য। 
জ। (৩) ৪০১ 

৩৩। বক্ষাকাঁস বা থাইসিস। 
* | আয়ডিয়ম | (৫) ১১৭ 

আসেনিকাম। (৪) ২৪৬। 
ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩। 
এয়া রেসি । (৫) ৮। 

এনাকাডিয়াম । (৫) ৬৫। 

কাব ভেজ। (৫) ৫৯ । 
কোকাস ক্যান্ট । (৫) ৩০৪) ৩০৫ | 

ক্যানাবিস স্তাটি । (৫) ১৩৪। 
কাপসিকাম। (৪) ১১৬। 

ফেরাম ফস। (১) ১১০১ ৯১১। (৮)৮*। কালি আই। (৫) ১২৫১ ১২৭১ ১৩৪ | 
(8) ১৬৭১ ৫১৯ | ক্যালি কাবব। ৫৫) ১৩৪। 

বাল্সাম পেরু । (৩) ৩৬। ক্যালিনাই । (৫) ১৯১, ১৪২। 
বেবীডোনা । (১) ১০৪ ১০৯, ১৯০? ১১২, ক্যান্কেরিয়া । (২) ২১৩, (৩) ২৭৮, ২৭৯, 

১১৩ (5) ২৪৩। ২৮০ | (৪) ১৬৭) ২৪৬১ ২৪৭ | 

ব্যারাইট। কার্বব । (৫) ১৭৫, ১৭৬। ক্যান্কে আই। (৩) ২৮১। 
ব্রায়নিয়। | (১) ১১০১ ১১১১ ৯৪২ । ক্যান্কে ফস । (৩) ২৮১। 
ভেরেটণম এল্। (5) ১৪২। টুবাকুরলিনাম। (৩) ২৮১। (৫) ৩২৯। 
ভেরেটাম ভি। (১) ১১০১ ১১১। (৪) ৮৪। ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৫। 

(৫) ১৬৬১ ১৬৭ | ডসিরা । (৪) ১১৭ (৫) ৫*৪। 
রিউমেক্স্। (১) ১১০১ ১১২ । খিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫) ৩১৬ | 
লাইকোপোডিয়াম | €১) ৩৭৯ | (২) ৩০৩। নাইটিক এসিড । (৪)*১৬৬/ ১৬৭। (৫) 

(৩) ২৪২১ ২৪৩। ১৩৪ । 
লাকেসিমূ। (১) ১১০১ ১১৩1 (৩)৪০১। পাল্সেটিলা। (২) ২০২, ২১৩। (৩) ১৬৭। 

(৪) ৩০ । পিকৃস্ লিকুইড] | (৫) (ক্ষয়কাস)। ৫৫০ । 

সাল্ফার। (৩) ৩৬। ফস্ফরাঁদ। (৩) ২৭৯ ২৮০১ ২৮১ (৪) 
সিলা। (৩) ৪০১। (৫) ২১০। ২০২১ ২৪৫-__-২৪৮। 



[ ৩০৯ ] 
ফস্ফরিক এসিড । (৪) ২০২। 
ফেরাম মেট । (৫) ৪৭৬, ৫১৪। 
ফেলাগ্ডিক্াম। (৪) ১১৬। 
বোরাকস্। (৪8) ৫৫৭। 

ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৬১। 
ব্রায়নিয়া। (৫) ১৩৪। 
মার্টাস কমু। (৫) ৩১৬। 

মিলিফোলিয়াম । (৫) ১১০। 
মেভোরাইনাম । (৫) ৩৩৬। 

লাইকোপোডিয়াম। (২) ২০২ । (৩) ২৪৩) 
৪৫৫। (৪) ১৬৭। 

ল্যাক ডিফ্লো। (৫) ২৯২। 
ল্াকেসিন। (8) ৩১, ৩২। (৫) ৪৭৬ | 

রুমেক্স কৃ। (৫) (ক্ষয়কাস। )৪৪০। 
1 তি) 8৫৫ 

ষ্টেনাম। (৩) ৩৮। 
সাইলিসিয়। । (৪) ১১৬১ ১১৭ । (৫) ৪৪০ | 

(৪) ২৪৬, সালফার । (৩) ২৭৯? ৯৮০ | 

২৪৭ । 

সিনিসিও অরি | (৫) ১১২ । 
সিপিয়া। (২) ২৯৮) ২৯৯; ৩০৪। 

সেনেগা । (৩) ৪8৫৫। 

স্পঞ্সিয়া। (৫) ৬৫, ৬৬। 

হ্যাজুইনেরিয়া । (৫) ৪৭৬ | 

হিপাঁর সালফ। (১) ১৭২ । (৫) ১৬৫। 

৩৪। রক্তকাস বা হিমপ্টিসিস্ 
একলিফা ইণ্ড। (৫) ৪৩২1 
এন্টিম টার্ট। (৩) ৩৭২। 
ওপিয়াম। (৩) ৩৭২ । 
কার্ব ভেজ। (৩) ৪১১। 

ক্যাক্টাস গ্র্যাণড । (৫) ৫৪৮। 

পাল সেটিলা। (২) ২১৩) ৩১০। (৪) ২৪৩। 

ফসফরাস। (২) ২১৩) ৩১০ | (৪) ২৪৩। 

সালফার। (৩) ৩৮। 

৩৫। ' ল্যারিঞ্জিস্মাস্ ই্রাইডুলাস ব 
কণ্ঠনালী-দ্বার-আক্ষেপ। 

আয়ডিয়াম। (৫) ৪৩। 
ইগ্রেসিয়া। (৫) ৪৬। 

ইপিক্াক | (৫) ৪৩। 

কুপ্রাম মেট । (৫) ৪৬। 

ক্যালকেরিয়! ফস। (৫) 
ফ্রোরিণ। (৫) ৪৬ ৪৯। 

বেলাডোনা | (৫) ১৬। 

| ব্রমিয়াম। (৫) ১৩। 
মঙ্গান। (৫) ২৮২১ ১৮৩। 

| স্থাম্থকাস। (৫) ৪১। 

৩৬। শ্বাসরুচ্ছ, বা ডিফিকাণ্ট 
রেম্পিরেশন | 

আপসেনিকাম। (১) ৮৫। 

টেবেকাম। (৫) ৯৭১। 

সালফার । (৩) ৭7 

৩৭। শ্বাপ-বন্ত্র-রক্ত-আব । 
| টিলিয়াম। ৫৫) ৫৪5 

৩৮। শ্বাসযন্ত্ররোগ । 
কোকাস ক্যাকীই | (৫) ৩০৪) ০০৫ | 

চেলিভোনিয়াম । (১) ৩৭৮১ ৩৭৯ | 

ফসফরাস। (৪) ২০২। 

ফস্ফরিক এসিড । (৪) ২০২ 
বেলাডোনা । ৫১) ১০৯। 

লোবেলিয়া। (৫) ৪৯৪। 

স্পর্ভিয়া । (১) ১৭১। 
হিপার সালফ। (১) ১৬৮। 

৩৯। শ্বাসরোধ- সাধারণ এবং নব- 
জাত শিশুর (এস্ফিকসির নিয়ে! 

নেটোরাম। 
আমিকা। (৩) ৩৭৩। 

এপ্টিম টার্ট । (৩) ১৭১ 



[ ৩৪৮০ ] 

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩। 
প্র)াটিনাম । (৫) ৫২৩। 

বভিষ্ঠ। | (5) ৩৭৩। 

লরসিরেসাস্। (৩) ১৭১ । 

৪০। সেনাইল ক্যাটার্ বা বুদ্ধ- 

দিগের বাযুনালীর সর্দি । 

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩ । 

৪১। স্বরভঙ্গ বা হোর্সনেস্। 
আজেন্টাম মেট । (৫) ৪৭৯, ৫০৬। 
আঘপিকাঁ। (৩) ৩৪১। 
ইউপে পাফোোলি। 
এরান টি,। (৫) ৪৬৯ । 

ওপিয়াম । ৩) ৪০০। 
কষ্টিকাম। (৩) ৩৫, ৩০০১ ৩৪০) ৪৪১ | 

কার্ব ভেজ। (৩) ৩৯৭১ ৪০০ | 

গ্রফাইটিস। (৩) ৩৪১ । 

জেল্সিমিয়াম্। (৩) ১০০ । 
নাকস্ মক্ষেট! | (৩) ১০০ | 
প্লাটিনাম । (৩) ৮০০ | 
ফস্করাস্। (৩) ৩৪১, ৩৯৯ | (৪) ২৪১। 

রুমেক্স্ কৃম্প। (৫) ৪৪০ । 
সালফ।র । (৩) ৩৫, ৩৪১১ ৪০০ | 

সিলিনিয়াম। (৩) ৩৪১। (৫) ৪৬৯। 

সেনেগা। (৩) ৪০৭ | 

৪২। শ্বর-বন্ত্প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্ 

--তরুণ ও পুরাতন ; ল্যারিপ্রিয়াল 

ক্যাটার ব স্বর-যন্ত্রপ্রতিশ্তায 

এবং শ্বর-যন্ত-বক্ষা । 

আর্জেপ্ট নাই। 

(৩) 8০০ | 

পপ 

(৪) ৪৪৩। 

আর্জেপ্টাম মেট । 
আর্সেনিকাম। (৪) ৩৭৩। 
ইউপে পার্ষো । (৫) ১১৫। 

ইন্ফুলাস হাই। (১) ১০৯। (৫)৫*২। 

একোনাইট । (১) ১০৯ । (৫) ৬৪। 

এপিন। (5) ৩৭২ । (৫) ৪৩৪। 

এমনিয়াম ব্রোম। (৫) ৯৯! 
কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩০৪ । 
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৩। 

ক্লোরিন । (৫) ৪৩৪ । 
টুবাকু। (১) ১৮০1 (৫) ৩২৯। 

ডাক্কামার। | (১) ১৮১। (৩) 8৫৪ । 

ড্রসিরা । (৫) ৪৩৪ । 

প্যারিস কোয়া । (৪) ১৪৩। 

ফস্ফরামূ। (৪) ২৪১। 
ফেরাম ফস। (১) ১০৯ (৫) ৫১৯। 

বেলাডোনা। (১) ১০৯। 

ব্রমিয়াম । (৪) ৩০২। 
মাঙ্গানিন। (৪) ১৪৩। 

ট্রিলিঞ্রিয়া | (৫) ৪৩২ । 
স।লফার। (৪) ৩৭৩। 

খিলিনিয়াম । (৪) ৪৪৩। 

স্পঞ্ভিয়া। (৫) ৬৪) ৬৫। 

স্তান্ুকাস। (৪) ৩০২ | (৫) ১৩৪ । 

হিপার লালফ । (১) ১৬৮ । (৪) ৩৭৩ । 

(৫) ৪৬৯) ৫৩৬। 

৪৩। স্বরযন্ত্র (ল্যারিঙ্গ স্) রোগ। 

আর্জেণ্টাম । (8) ৪৪৩। 
এরাম টি,। (৫) ৪৬৪ 
টুবাকুলিনাম। (১) ১৮০ । (৫) ৩২৯। 
ডরসিরা | (ক্ষত ) (৫) ৪৩৪ । 
ফসফরাস । (৪) ২৪১) ২৪২ 

সিফিলিনাম । (ক্ষত) (৫) ৩৪১। 
স্কান্ুকাস,। ( যক্ষা) (৫) ৪৩৪। 
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এফনিয়।। 
ইউপে পাফেণ। (৫) ১১৫। 
এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৮। 
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮) ৩৩৯ | 

জেলসিমিয়াম । (৪) ৮১। 
নেটাম মিউ | (৪১) ৮১। 
ফসফরাস । (৪) ২৪১। 

সালফার । (৩) ৩৫। 

পিফিলিনম। (৫) ৩৪১। 
হ্যা্ুইনেরিয়া। ৫) ৪৭৮ | 

রূমেকস কু। 
| লাইকোপাস। 

(৫) ২৮৫ । 

(৫) ২০১। 

| লোবেলিয়া। (২) ৩৮৯ । (৫) ৪৯৪ । 

ল্যাকেসিন । (৪) ৩০ | 
টিকা । (৫) ২৮৫ । 

ূ ্রামোনিয়াম | (১) ৩০৮। 
সালফার। (১) ১৭৩-১৭৬ | 

| হিপার সালফ | (১) ১৭২। 
[ ১৭৬ । 

১৭৩ ১ ১৭৪, 

৪৬। হুপশব্বক কাঁসি বা হুপিং কফ। 

8৫1 হাপাঁনি, হাপ-রোগ বা এমা । আনিকা। (৩) ১১৯ । 

আর্জেপ্টাম নাই | (৪) ৪৯৩ । 
আর্সেনিকাম | (২) ৫৫১ ৩৮৯ | (৪) ৩০৩। 

(৫) ৩৭৫। 

ইপিক্যাক। 

(৫) ৪৯৪ | 

8৯৪ । 

এপিন 1 (8) ৩০৩ । 
এম্বগ্রিলিয়া । (৫) ৩২২। 

কার্ধ ভেজ। (৩) ৪০১। 
কুপ্রাম। (২) ৩৮৯ | 

ক্যাপসিকাম । (৫) ২৬৬। 
ক্যান্ষর । (৫) ৪৪৫। 

ক্যালি কার্বব। (৪) ৩৭৫। 
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২। 
ক্যালি ফস । (৪) ৩৭৫। 
ক্যালি বাই । (৪) ৩৭৫ । 
ডসিরা। (৫) ২৮৪। 
নাকৃস ভমিকা। (৩) ৪*২। 
নেটাঁম সালফ। (১) ১৭৩, ১৭৪; ১৭৬। 

ব্রমিয়াম । (৪) ৩০৩। 
ব্যাটা অরি। (৫) ৩৯৭ 
মন্কাস । (৫) ২৮২, ২৮৩ । 
মেফিটিস 1 (৫) ২৮৪১ ২৮৫। 

(২) ৩৮৯ । (5) ৬০৩। (৫) 

| ইপিক্যাক। 
কুপ্রাম। (২) ৩৮৪ । (৩) ২১৩। 

কোকাস ক্যাক্ট 1 (৪) ৩৭৫। (৫) 
5৫ | 

কোরেলিয়াম রুব্ | (৩) ২১৪১ ২৮৫) ৩৪ 

(২) ৩৮৮ । 

1 

| ক্যালি কার্ধব। (৫) ১৩৩, ১৩৪ 
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫। 

ক্যালি সাল্ফ। (৫) ৩৫০ । 

(৩) ২১৪ । (৫) ৩০১। 

| ড্রসিরা। (৩) ২১৩) ২১৫। (৫) ৫০৪ । 

হ্যাফথ্যালিন। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪ | 
ব্রায়নিয়া। (৪) ১৪৩। 

ভেরেট্াম্ এল্। (৪) 
মন্কান, | (৫) ২৮২১ ৩৮৩ । 

মেফিটিস। (৩) ২১৪ । (৫) ২৮৪, ৩৯১। 

ম্যাগ্সেসিয়া ফস) । (৫) ৩৫*। 
লিডাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৮৪। 

সিনা। (২) ৩৮৮১ ৪৯৭1 

হ্যাঙুইনেরিয়া নাইটে,ট । (৫) ৩৫*। 

স্তাস্থবকাস। (৫) ৪৩৪। 
হিপার সাল্ফ। (৪) ৩৭৫। 

১৪৩ । 
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৭। পরিপাক-যন্ত্র এবং মুখ- ” 

গহবরাদি উদর-যন্ত্র- 
রোগ। 

উ। অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিসৃ- 

পেপ্সিয়া, ইত্িজেশ্চন । 
আজ্জঞেপ্টাম নাই। (৩) ৪০। 

5৪8৫ 

আগিকা । (৩) ১৩১। 

(৪) 88৪, 

ক্রিয়োজোট । (২) ১৪৮। 

চেলিডনিয়াম । (৪) ৪১৬। 

টেবেকাম। (২) ৩৯০। 
ধেইন্। (২) ৩৯৬ । 

নাক্স ভমিকা । (১) ১৪৫) ১৮৩। (২) ১৫৮১ 

১৫৯১ ২০৫ | (৩) ৩৯? ২০৪) ৪*৩। 

(8) ৪১৬। 

নাকস মক্কেটা। (২) ১৫৮ | (৩) ২৪৬) ৪*৩। 
নেটাম কার্বব। (৩) ৪০ । 
| নেটাম মিউ। (২) ২৬০1 (৪) ২৯৯। 

আর্সেনিকাম। (২) ২০৪) ৩৯১। (৩) | নেট্রাম সাল্ফ। (৩) ৪* | 
২৪৭ | 

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩০৫ ৩৪৬1 (৪) ৪৪৫ | ৰ 
ূ ফস্ফরান্। 

ৃ ফেরাম। 
। ফ্লুয়োরিক এমিড । (২) ২৬ । 

(৫) ৩৫ | 

ইপিক্যাক। (২) ২০৫) ৩৯১। 
এন্িয়৷ ম্পাইকেট। | (৫) ১৩। 
এনাকাডিয়াম। (১) ১৮২১ ১৮৩। 

২৪৬। (৪) ৪১৬। 

এট্টিম ক্রুড | (২) ৩৯১ । (৩) ১৪১১ ১৫২, 
১৫৩ । 

এবিস্ কেনাডেন্সিস | (৫) ২৫৫ । 

এবিস্ নাইগ্রা। (২) ১৫৮, ২০৫। (৩) ৯৫, 
৯৬। (৫) ২৫৭ । 

এলুমিনা | (৫) ৮৩। 
কল্চিক।ম | (৩) ৬৫) ৯৫ | 

কাব্ব'এনিমেলিস | (৫) ৫০৯। 
কার্ব ভেজ। (২) ১৫৯) ২৭৫ (৩) ৩৯ 

৯৪১ ৯৫) ৪০২) ৪০৩১ 8০৪ | (৪8) 

৪১৬। (৫) ৫০৯ । 

ক্যাক্টীস গ্র্যাও ॥ (৩) ২৪৮। 
ক্যামমিলা। (২) ৩৭২। 
ক্যালি কার্বব। (৩) ৯৬, ৪০৩ । 
ক্যালি ক্লোর । (৫) ১৩৯। 
ক্যালি বাই । (২) ১৫৯ । (৪) ৩৭৭। 
ক্যাক্ষে কাব । (৩) ২৮২--২৮৪ | 

৬ 

| পাল্সেটিলা। (১) ১৪৫, ১৮৩) ১৮৪ । (২) 
২০৪১ ২০৫১ ৩৯১ (৩) ৯৫॥ ২৪৬। 

(৪) ২৪৯ । 

(৪) ৪১৬। 

বিদ্মাথ, | (২) ১৫৮ | (৪) ২৪৯ । 

ব্রায়নিয়া | (১) ১৪৫ | (৪) ২৪৯। (৫) ৮০। 

মিউরেকৃন্ | (২) ৩০৫। 
মাগ্রেসিয়া কার্বব | (৫) ৩৪৪, ৩৪৫ | 

লাইকপডিয়াম। (১) ১৮৩। (২) ১৫৮) 

৩০৬। (৩) ৩৯, ৯৫) ২৪৫--২৪৮, 

৪০৩ | (8) ৪১৬। 

লোবেলিয়া। (২) ৩৯০ । 
লা।(কেসিস্। (২) ২৬০। (৩) ২৪৭ (৪) ৪ৎ। 

্যাফিসেগরিয়া । (২) ৩৯০। 
সাল্ফার | (২) ১৫৯) ৩০৫১ ৩৯৬ | (৩) ৩৮) 

৩৯) ৪০) ২৪৭ (৪) ২৪৯। 

সাল্ফুরিক এসিড | (৩) ৪০৩ । 
সিঙ্কনা। (৩) ৯৪, ৯৫১ ২৪৭) ৪০৩। 

(৪) ৪১৬। 

সিপিষ্লা। (২) ৩০৪, ৩০৫। (৩) ২৪৭। 

(৪) ২৪৯ | (৫) ৩৫। 

হাইড্যান্টিস্। (২) ৩১৫ | (৫) ৩৬, ৩৭৭ 

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৩, ১৮৫ । (২) ২৬০। 



|] ৪%* এ 
২। অন্ত্রপ্রদাহ বা এপ্টারাইটিন। ৫। অস্ত্রাবরোধ বা অবস্াকশন 
কল্চিকীম। (৪) ৪৮। অব দি বায়ুয়েল্দ। 
বাবে রিস ভল্গারিস। (৫) ৩৮১। ওপিয়াম | (৩) ৩৭৩) ৩৭৪) ৩৭৫) ৩৭৬ 
বেলাডোনা । (৪) ৪৮। 

রাস্টক। । (৪) ৪৮। প্যারালিটিক উইকনেস্ অব দি 
ল্যাকেসিস্। (8) ৪৮। বায়ুয়েলস। 

হিপার সাল্ফ | (১) ১৬৮। | প্লাস্বাম | (৫) ৫৪১। 

৩। অন্ত্রঝেষ্ট-বিল্লি-প্রদাহ বা দিকেলি। (৫) ৩৭৪ | 

পেরিটনাইটিস। ৭। অস্ধান্ত্রাদি-প্রদাহ বা টাইফি- 
আনিকা । (৪) ৫১। . লাইটিস্ও পেরিটাইফিলাইটিন 
একনাইট। (১) ১০১। (৩) ৪৩। ূ প্রভৃতি । 
কল্চিকম | (৪) ৪৮, ৫০১ ৫১ 

টেরিবিস্থ । (৪) ১৪৩। (৫) ৫৫৫ । 

ডিজিট্যালিস্। (৫) ৩৮১। 

কালি মিউরিয়েটিকাম । (৫) ৫১৯ । 
ফেরাম ফসফরিকাম। (৫) ৫১৯ । 

| রাসউক্সিকোডেগ্ন। (৪) ৩৪৩। 
প্লান্বীম | (৪) ৫০ | 

ফেরাম ফস্। (৫) ৫১৯ । ৮1 অন্ননালী-প্রদাহ বা 
বাবেরিস ন্নারিস | (৫) ৩৮১। ইস্ফেগাইটিস্। 
বেলাডনা | (১) ১০৩, ১০১১ ১১২৯ ২৬৮ । আদেনিকাম। (১) ৯৯। 

(৪) ৪৮। বেলাডনা । (১) ৯৯। 
ব্রায়নিয়া । (১) ১০১১ ১০২ ১৩৮। ভেরেক্রাম ভিরিভি। (১) ৯৯। 

(১) ৪৩। (৪) ৩৪২ । রাসউল্স,। (১)৯৯। 

ডা (১) ১০১, ১০২, ২৬৮। ৯1 অর্শ-রোগ বা হিমরয়েডস্, 
পাইল্স্। 

আসে নিকাম। (২)২০৭। 
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩০। 

ইন্কুলাস হাইপ। (২) ২০৩। (৫) ৫০২। 
এনাকাডিয়াম । (১) ৩৯৯। 

এন্টিম ক্রুডাম | (৩) ১৫৫। 

মার্ক,রয়াস কর। (১) ১০১১ ১*২। 
রাসক্স। (৪) ৪৮, ৫০ ৩৪২ | 
রেনাস্কুলাস বানে।। (৫) ২০ | 

ল্যাকেসিস। (১) ১০১১ ১০২ (৪) ৪৮, 
৫০, ৫১। 

সালফার। (৩) ৪৩। 
এটেনাম (৫) ১*২। 

৪1 অন্ত্ররক্তশ্রাব ব! ব্রিডিং ফ্রম এমনিয়াম কার্ধ। (২) ২০৭ (৩) ৪১০1 

দি বায়ুর়েলস্। এলুমিনা ॥ (৩) ৪১০ ৫৫) ৮১। 
টের্রিবিষ্থ। (৫) ৫৫৫। এলো। (৫) ১৯৯। 

টিলিয়াম। (১) ৫৪৩। কলিন্সনিয়া । (৫) ১৯৯। 



| ৪৬০ 
কার্ব এনি। (৫) ৫০৯ | ” 
কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৯১ ৪১০ | (৫) ৫০৯। 

ক্যাপসিকাম । (6) ১৯৯। 

গ্রাকফাইটিস। (৪) ৪১৬) ১১৭। 

নাইট্রিক এসিড । (৩) ৯১০। 
নাক্সভমিকা। (২) ১৬০১ ১৬১। (৩) 

৪১০ | (৫) ৫০২ | 

নেট্রাম মিউ | (৩) ৪১০ | 
পাল্সেটিলা। (২)২০৭। (৫) ৫০২। 

পিওনি। (২) ২০৭) ২০৮। 

মিউরিয়েটিক এসিড | (৫) ১৮৩। (৫) ১৯৯। 

মিলিফোলিয়াম । (৫) ১১০ । 
রেটানিয়া। (৫) ১৯৯। 
লাইকপডিয়ম। (৩) ২৫১। 
সাল্কার | (২) ১৫৯ । (৩) ১৩) ৪৪ | 

সিপিয়।। (২) ৩০৭ । 

হিপার সালফ। (১) ১৮৫। 
হেমামেলিস্। (৫) ৪৬৩১ ৪৬৫ | 

১০। অসাড় ও অনৈচ্ছিক বা 
ইন্ভলাণ্টারি মল-ত্যাগ। 

আয়ডিনাম। (২) ২২৭। 
এলো । (২) ২২৭। 

ওলিয়েগার | (২) ২২৭। 

নেট্রম মিউ। (২) ২২৭। 

পডফাইলাম। (২) ২২৭। 

মিউরেয়েটিক এসিড । (২) ২২৭। 
হায়সায়মাস | (১) ৩৫৪ । 

১১। আমরক্তরোগ, রক্তামাশয় 

ব। ডিসেন্টারি-_তরুণ ও প্রবল বা 
একুট, লাতিপ্রবল বা সাব-একুট । 
পুরাতন বা ক্রনিক সন্নিপাতিক 

বা টাইফইড | 
আধ্রিকাঁ। (৩) ১৩১, ১৩২। 

আর্সেনিকাম | 
৪৫ | 

ইপিক্যাক। 
৪২ | 

একনাইট। (৪) ৪১) ২৬৪) ১৬৫, ২৬৭। 
(৫) ১৪২ ৫১৯। 

এলো । (৩) ৪২, ৬৬ | 

ককুলাস ই । (৪) ৪৭। 
কলসিস্থ। (১) ২৬৮। 

৩১০ | 

কলচিকাম। 
৩১০ | 

(২) ৫৭1 (8) ৪৩ 88, 

(১) ২৬৮ । (২) ৩৯২। (৩) 

(৩) ১৯৬। 

(২) ৩০৮1 (৩) ৬৬, ৬৭, 

(৫) ৪৭ । 

| (১) ২৬৮। 

কার্ব ভেজ। (৩) ১০৮১ ৪০৯ | (৪) ৪৫) 

৪৬১ ৪৭। 

ক্যাড মিয়াম। (৪) ৪৪। 
ক্যাস্থারিস। (১) ২৬৫ । (৩) ৬৭, ১৯৬, 

৩১০১ ৩১১ । 

ক্যাপসিকাম । 
ক্যালি ক্লোরিকাম | (৫) ১৩৯। 
কালি নাইন্্রটকাম। (৫) ১৪১১ ১৪২। 

ক্যালি বাই । (২) ৩০৮ | (৩) ৬৭, ৩১১। 

(8) ৪৭ । 

ক্যাকেরিয়া। (১) ২৬৩। 

জিঙ্কাম সালফ। (৩) ৩১১। 
ট্রলিয়াম । (৫) ৫৪৪ | 
ডাক্ষামারা। (৩) ৪৫৬। 
নাইন্্রক এসিড । (৪) ১৬৮। 
নাক্স ভমিকা। (১) ২৬৮ । (৩) ৪২) ১৯৬। 

গডফাইলাম। (৩) ১৯৬। 

ফেরাম ফস্ফরিকাম । (৫) ৫১৯। 
বেলাডনাঁ। (১) ২৬৪) ২৬৫ । 

ব্যপ্টিসিয়।। (৩) ৪২। 
মাকুররিয়াস্। (১) ৪১) ১০৪১ ১৯৪) ২৬২ 

-২৬৮। (২) ৩৯২। (8) ৪৩। 

(৩) ৩১০ | 
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মাকুরিয়াস্ কর। 
(৫) ১৩৯ । 

মাকুরিয়াস্ ডাল সিস্। (১) ২৬৩। 
মাকু রিয়স ভাইভাস। (১) ২৬৩) ২৬৭। 
ঘেজিরিয়াম ! (৪) ১৬৮। 
রাসটকৃদ ৷ (১) ২৬৪,২৬৬,২৬৮ | (৩) ৪২। 

(৪) ৩১৩, ৩৪৪ | (৫) ৪৬১ । 

লঠাকেসিস। (৩) ৪২ | (৪) ৯১--৪৭। 

সিলিসিয়া। (১) ২৬৩। 

সালফার । (৩) ৪২৭ ৩১০ | 
সিঙ্কন।। (9) ৪১) ৪২ । 

সিপিয়! । (২) ৩০৮। 
হিপার সালফ । (৪) ৪১১ ১৬৮ । 

হেমামেলিস । €৩) ৪২। 

১২। আমাশয়-কর্কট রোগ ব! 
ক্যান্সার অব দি ষ্টম্াক্। 

কাঙুরেঙ্গো । (৫) ২২৯ । 

ক্যালি বাই । (৪) ৩৭৭। 
ফসফরাস । (৫) ২৪৯ | 

১৩ । আমাশয়-প্রদাহ ও ক্ষত ব। 

গ্যাঙ্্রীইটিস্ ও গ্যাষ্টিক আল্সার। 

(১) ২৬৩-৮২৬৭ | ১৪ । আমাশয় রোগ বা গ্যাষ্টিক্ 
ডিরেঞ্জমেন্টস্। 

আয়ভিয়াম। (১) ৩৮৬। 

আর্জেন্টাম নাই । (৪) ৪৪8) ৪৪৫ 

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৬) ৩৪৭ । (৪) ৪৪৫। 

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৮২১ ৩৮৬। (১) ১৮৪। 

ক্যালি বাই । (৪) ৩৭৭। 
ক্যালকেরিয়া কার্ব। (১) ১০০ | 

গ্র্যাফাইটিস | (১) ৩৮২। 
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮১, ৩৮২। 
ডায়স্করিয়া | (৪) ৪৪৫। 
নাক ভমিকা । (১) ৩৮৬1 (২) ৩৪৭। (৪) 

৪৪৫ | 

পাল্ছসটিলা । (২) ১০৩) ২০৪। 

পেট্রলিয়াম। (১) ৩৮২ । 
ফসফরাস । (৪) ৯৪৯ | 

বিসমাথ। (৪) ১৪৯১ ৪৪৫ | 
বেলাডন। । (১) ৯৯ । 

ব্রায়নিয়া। (৪) ২৪৯ । 

১৫। আমাশয়্তক্তা বাঁ ড্রাইনেস্ 

অব দি ষ্টম্যাক। 
আর্জেন্টাম নাই । (২) ৫৬৭ ৫৭। (৪) ৪8৪, | নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫। 

৪৪৫ | 

আর্সেনিকাম । (২) ১৪১ ১৫) ৫৫১ ৫৬, 

৫৭ | (৩) ৩০৯ । (৪) ৩৭৮। 

একনাইট | (১) ৪১। 
কার্ব ভেজ। (২) ৫৬; ৫৭ | 

ক্যাস্থারিস। (২) ৫৬১ ৫৭। (৩) ৩০৯। 
(৫) ১৩৯। 

ক্যালি বাই । (২) ৫৬, ৫৭ | (৪) ৩৭৭ 
ফস্ফরাস্। (8) ২৪৯ । 

লাইকপভিয়াম। (২) ৫৬। 

ল্যাকেসিস। (২) ৫৬, ৫৭ | 

পালসেটিলা | (১) ১৪৫। 
ব্রায়নিয়। । (১) ১৪৫। 

১৬। আমাশয় হইতে রক্তআব ব! 

ব্রিডিং ক্রম দি ইম্যাক। 
ট্রলিয়াম। 

১৭। আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ বা 

গ্া্্রইন্টেষ্টাইগ্তাল ইন্ফ্লামেশন। 
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি । (৫) ৪২৯। 

(৫) ৫৪৩ । 
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১৮। আমাশয়ের দুর্বলতা বা উইক্- 

নেস, অব দি ষ্টম্যাকৃ। 
এনাকার্ডিয়ান। (১) ৩৯৬) ৩৯৮ | 
গ্রাফাইটিস। (১) ৩৯৭। 
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৯৭ | 
পাল্সেটিলা | (১) ৩৯৮ । 

পেট্রলিয়াম্। (১) ৩৯৭ | 

১৯। আদাশয়ের শুল ব। 

গাষ্ট্যাল্জিয়া । 
আর্জেন্টাম্ নাই 1 (৪) 8৪৪ | 

ইগ্সেসিয়া । (১) ৩৪০ । 
এব্রটেনাম। €) ১০৩। 
কামমিল। | (২) ৩৭২ । 

গ্রাাফাইটিস | (৪) ৪১৫ | 

চেলিডনিয়।ম্। (৪) ৪১৬ | 
পেটালয়াম্। (৪) ১১৬। 

ম্যাগ্রেসিয়া ফপ্। (৫) ৩৫১ । 
রূুমেকম | (৫) ৪৪০ | 

২০। উদরঘন্ত্রাদিপ্রদাহ-_অন্ত্-বেষ্ট | 

সপন 

চে 

রাসটকৃস | (৪)৪৮) ৫০) ৩৪২ ৩৪৩১ ৩৫১ । 

রেনাস্কু বান্বো । (৫) ২১। 

ল্যাকেসিস | (১) ১০২ । (5) ৪৮) ৫০) ৫১। 

সালফার | (৩) ৪৩, ৪৪ 

২১। উদর-রোগ বা ডিজিজেজ. 
অব দি এবডমেন। 

ইগ্সেসিয়া | (৫) ৪৮৯ । 
একনাইট । (১) ১০ । 
এলুমিনা | (৫) ৮১। 
ডাল কামার | ডি) ১৫৬ । 

পাল সেটিল। | (২) ২০৬ । 
পলাশ্বাম্। (৫) ৫৩২ 

২২। উদরশূল, অন্ত্শূল, শূলবেদনা 
বা কলিক। 

ইগ্রেসিয়।। (২) ৩৪৭ (৫) ৪৮৯ | 

] ইপিকাক । (২) ৩৯১। 

| একনাইট । (৩) ১৯৪ । 

এলাম | (৩) ৩৭৩। 

এলুমিনা | (৩) ২১৭। (৫) ৮১। 
বিল্লিপ্রদ্দাহ বা পেরিটনাইটিসও অন্তরপ্রদাহ বা | ওপিয়াম্। (৩) ২১৬; ৩৭৩। 
এপ্টারাইটিস, ডইয়াক্রাঁমাইটিস এবং 
অন্ধান্ত্দি প্রদাহ ব! টিফিলাইটিস প্রভৃতি । 
আর্ণিকা। (৪) ৫১। 
কলচিকাম | (৪) ৪৮, ৪৯১ ৫১। 

ক্যা্টাস গ্রযাণ্ড। (৫) ২১। 
টেরিবিস্থ । (৪) ৩১৩। (৫) ৫৫৫ | 
ডিজিটাালেন। (৫) ৩৮১। 
প্রান্থাম | (8) ৫০। 

বার্ধবেরিস ভল্ | (৫) ৩৮১ । 
বেলাডন! | (১) ১০০১ ১০২ | (৪) ৪৮। 

ব্রায়নিয়া। (১) ১০১, ১০২১ ১৩৮) ১৪৬। 

(৩) ৪৩ (৪) ৩৪২। 

মাকুরিয়স। (১) ১০২) ২৬৮। (8) ৪৮। 

মার্ক কর। (১) ১০২। 

ককুলাস ইণ্ড । (২) ৩৪১ | (৬) ১৯৫ । 

(৫) ৪৮৯ । 

কলসিস্থ । (১) ১০৩। (৩) ১৯৩; ১৯৪) 

১৯৫ | (১) ২৭৮১ ৩৪৩ । (৫) ৫, 

৩৪১১ ৪২৬১ ৪৯২। রত 

কষ্টিকাম্। (৩) ১৯৪ । 
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৬। 
কুপ্রাম মেট । ২১৬। 
ক্যাম্মিলা । (২) ৩৬১ । (৩) ১৯৫ । 

ক্যাষ্টরিয়াম্। ৫) ২৭৯ । 
ক্রোটন্ টিগ । (৫) ৪২৬) ৪২৭। 
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২। 
ডায়ক্ষরিয়। | (৩) ১৯৪ । (৫) ৪৯২। 

ডাক্ষামারা । (৩) ৪৫৬। 
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নাকৃস ভমিকা | (৩) ২১৬) ৩৭৩ । 

পালসেটিলা। (২) ২০৬। 
প্রাহ্নাম । (৩) ২১৬ । (৫) ৩৫১১ ৫৪০ । 

প্রাটিনাম । (৩) ৩৭৩ 
ভষ্টা । (৫) ৩৬৫ | 

বেলাডনা । (৫) ১০2 
৩৭৩ | 

(৩) ১৯৪, ২১৬, 
সদ 

বয়াকস। (৫) ৫৫৭ । 

ভেরেটাম এল. | (৩) ১৯৪। 
ম্যাগ্রেসিয়া কাবব। (৩) ১৯৪) ১৯৫। 

(৫) ৩৪৫ । 

ম্যাগ্রেসিয়া ফস । (৩) ১৯৪। (৫) ৩৫০, 
৬৫১ । 

রাসউকৃস, | (8) ৩৪৩ । 

ছ্রেনাম । (৩) ২১৬। 

ষ্যাফিসেগ্রিয়া । (৩) ১৯৫। (৫) ২৮। 
সিঙ্কনা। (৩) ৭৬। 

হায়সা । (১) ৩২৯ । 

২৩। উদরাধ্ান, উদর-স্দীতি ব 

টিম্প্যানাইটিস। 

ওপিয়ম | (৩) ৩৭৩) ৩৭৬। 

কলাম | (৩) ৫৫) ৩৭৭ । 
কাব ভেজ। (১) ১০০ | (৩) ২৩৬১ ২৩৭, 

১৪৮১ ৩৭৭ | (৫) ৪৫৪ | 

গ্রযাফাইটিস | (৩) ২৪৮। 
চায়না । (১) ১০০ ॥ 

টেরিবিস্থ । (৩) ৩৭৭1 (৫) ৫৫৫। 

নাকস ভমিক! ॥ (৫) ৫৫৪ | 
নাক্স, মন্কেটা । (৫) ৫৫৪ | 

বেলাঁডনা | (১) ১০০। ১০৪ | 
রাফেনাস | (5) ২৪৭, ৩৭৭ । 

রাস উক্স, | (১) ১*৯। 

লাইকপডিয়াম। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, 
২৩৮১ ২৪৮ ৩৭৭ | (৫) ৫৫৪। 

সালফার । (৩) ২৪৯। 

হায়সা | (১) ৩২৯। 

২৪। উদরাময় বা! ডাইয়ারিয়া-_ 

তরুণ এবং পুরাতন । 

আয়ডিয়াম । (৫) ৫৭। 

আইরিস. ভাস । (৩) ৯৬। 
আজেন্টাম নাই । (৪) ৮৫, ৪5৫ । (৫) 

আর্পিকা | (৩) ১৩১, ১৩২১ ৪৩৯ | 

আসে'নিকাম। (২) ৫৯১ ১৬৮ । (৩) ৯৬-খ। 
(৯) ৪৩, 8৪১ ৪৫, ১৪৩, ৪৪৫ | (৫) ৪৫৫ । 

ইউফর্িয়াম রেজি । (৫) ১২৯। 
ইথুন! সাই | (৩) ২৮৩, ২৮৪ । 
ইলেটেরির়াম 1 (৫) ২৫১৪ ৪২৬১ ৪২৭। 

ইল্যাপস কর। (৪) ৪৭। 
একনাইট | (১) 8৪৫ । 

এট্টিম ভ্ুড। (৩) ১৫৩,১৫১) ২৮৩, ২৮৪ । 

এপিস। (৪) ২৫০ । 

এব্রটেনাম । €৫) ১০৩। 
এরানিয়া ডাই । (৫) ৩১৮। 
এলুমিনা | (৩) ৪৪০ 
এলো | (৩) ৪১১ ৪৪০ | (৪) ২০৩, ২৫০ | 

(৬) ১৯৮১ ১৯৯১ ৩৮৮ | 

ওপিয়াম (৩) ৩৭৭। (৪) ৮৫) ১৪৩। 
ওলিয়।ম রিসিনি। (৫) ৫৬৩। 
ওলিয়েগ্ডার । (৩) ৯৬-খ, ৪৪০ । 

ককুলাস, ইও | (৪) ৪৭। 
কলসিম্থ। (৩) ১৯৫১ ১৯৬ । (৫) ৩৮৮। 

কলচিকাম। (২) ৩০৮। (৩) ৯৬-ক। 
(8) ৪৭। 
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কার্বব ভেজ | (৩) ৯৬-ক, ৪০৮) ৪০৯ 1 
(৫) ৪৫) ৪৬) ৪৭ 

কুপ্রাম । (৪) ১৪৪। 

ক্যাড মিয়াম। (৪) ৪৪ । 

কামমিলা। (১) ১০৩। (২)৭৩৬১। (৫) 

২৮) ৩৪৫ | 

ক্যাশ্করা | (২) ১৭২। 

ক্যালি নাই । (৫) ১৪১) ১৪২। 

কালিফস। (৫) ১৪৬। 

ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৪১) 

(8) ৪৭। 

ক্যাকেরিয়া । (২) ১৭১। (৩) ২৮২ ২৮৩) 
২৮৪ । (8) ২০৩। (৫) ৩৮৯১ ৪৩৮ । 

ক্যাক্কেরিয়া এসেট । (৩) ২৮৩; ২৮৪। 

ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৩) ২৮৩। (৪) 
8৪৫ | 

ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯ । 

ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৩ ২৮৪। 
ক্রোটন টিগৃ। (৫) ২৫১) ৪১৬১ ৪২৭। 

গ্রাফাইটিস। (২) ৩০৮। 
চেলিডনিয়াম । (১) ৩৫৯১ ৩৬৭ । 
জিঙ্কাম। (৫) ১০৩।, 
জেল িমিয়াম। (5) ৮৪, ১৪৩) ৪৪৬। 
জ্যাটফা। (৪) ১৪৪। (৫) ৪২৭। 

টুবাকুলিনাম। (৫) ৩২৯। 

টেরিবিস্থ। (৩) ৯৬-ক। 
ট্যারাকসেকাম । (৫) ১১৯। 
টিলিয়াম। (৫) ৫৪৪ । 
ডায়স্করিয়া। (৩) ৪১। (৫) ৪৯২। 
ডালকামর1 । (৩) ১৫৬। 

থুজা। (৫) ১৯৮। 

নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৮। 
নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৭ 1 (৩) ১৯৬১ 

৩৭৭ । 

নাক্স মন্ধেটা। (৩) ৪৪০। 

নিকোটিন । (২) ১৭১। 

নেম কাব্ব। (২) ১৭১। 
নেটাম সালফ। (৩) ৪১। (৫) -*৩। 

পড়ফিলাম। (৩) ৪১, ৯৬-ক, ১৯৬ । (৪) 
২৭৩। (৫) ২৫১১ ৩৮৭) ৩৮৮১ ৩৮৯। 

পাল সেটিলা | (১) ১৪৩। (২) ২০৬, ২০২। 
(৪) ৮৫) ১৪৩ । রে 

পেটলিয়াম | (৩) ৪১। 
ফসফরাস । (৩) ৪১। (৪) ৩৫০ | 

ফসফরিক এসিড । (৩) ৯৬-ক, ২৮৩। 
(৪) ১৯৯১ ২০২, ২০৩ । (৫) ৩৮৯। 

ফেরাম। (২) ৫৮1 (৩) ৯৬-খ | 

ফেরাম আর্লপ। (৩) ৯৬-খ। 
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯। 

ফেরাম মেট । (২) ৫৮। 
(৫) ৩৮৮১ 5৫৫ | 

বেলাডনা । (১) ১০৩, ১০৪ । 

বরাকৃল। (৫) ৫৫৭ । 

বায়নিয়া । (১) ১৪৭। (২) ১৭১৭ ৩৫৭। 

(৩) ৪১ ৯৬, ৯৬-ক | (৫) ১৯৮। 

ব্রমিয়াম। (২) ১৭১। 

ভেরেটাম এল.। (২) ১৭১। (৪) ৮৫) ১৪৩) 
১৪৪ | 

মাকুরিয়াস। (১) ২৬১ । (২) ৩৭২। 

(৫) ৩৮৯ । 

মাকুররিয়াস কর। (১) ২৬১। 

মাকুরিয়াস কর। (১) ২৬১। (২) ৩৭২। 
(৫) ৩৮৯। 

মেজিরিয়াম । (৪) ১৬৮। 
ম্যাগ্সেসিয়া কাবর্ব। (৫) ৩৪৫) 
রাসটকৃস। (৪) ৩৪৩; ৩৪৪ । 

রিয়াম । (৬) ২৮৪ । (৫) ৪৩৮) ৩৪৫ | 

রুমেক্স কৃ। (৩) ৪১। 
লাইকপড়িয়াম। (২) ১৭১। 
লিলিয়াম টাই। (৫) ২*৬। 
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লেপ্টীণ্ড1। (৫) ২৫৪ 

লযাকৃভিফ্রো । (৫) ২৯২ 
ল্যাকেসিস। (৪) ৪১--৪৭। 
ট্যাফিসেগ্রিয়া । (৩) ৯৩৯ । (৫) ২৮। 
্রামনিয়াম | (১) ৩০৯। 
সিলিসিয়া। (৩) ২৮৩। (৪) ১১৭, ১১৮। 

*ম্ালফার। (৩) ৪১ 

২৮২, ২৮৩) ৪১০ 1 (৫) ১৯৮) ২০৬1 

সিক্কনা। (৩) ৯৬, »৯৬-ক) 

১৯৬ । (5) ৪১) ৪২, ২০২ । (6) 

৩০৮) ৬৫৫ | 

সিনা । (২) ৪০৫ 

সিপিয়া | (২) ৩০৭ | 

সরিনম | (৩) ৪৩৯) ৪৪০ 

হাইড্ুফবিনাম । (১) ৩৪৯। 

হিপার সালফ। (৪) ৪১১,১৬৮ । (৫) ৪৩৮। 

(২) ১৭২) ৩৭২। 

৯৬-খ, 

২৫। উদরাময়-_প্রীত্যুষিক বা 

মর্ণিং ডাইয়ারিয়! । 

এলো । (5) ৪১ | (৫) ১৯৮। 

ক্যালি বাই। (৩) ৪১। 
ডায়ঙ্করিয়।। (৩ ১১। 

থুজা। (৫) ১৯৮ । 
নেটণন সালফ। 
পড়ফিলাম। (৩) ৪১। 

পেটলিয়াম। (৩) ৪১। 
ফলফরাস্্। (৩) ৪১। 

ব্রায়নিয়া । (৩) ৪১। 
রুমেকদ কু। (৩) ৪১। 
সালফার । (৩) ৪১। 

২৬। উদরাময়-__মাঁনসিক বিকার 

বশতঃ। 

আজেন্টাম নাই। ৫৪) ৮৫। 
ওপিয়াম। (৪) ৮৫) ১৪৩। 

(৩) ৪&১। 

(৫) ১৯৮। 

জেল্সিমিয়ম । €৪) ৮৪) ৮৫) ১৪৩। 

পাল্সেটিলা | (৪) ৮৫, ১৪৩। 

ভেরেটণম এল্। (৪) ৮৫, ১৪৩। 

২৭। "কলের! বা ওলাউঠা_ 

এসিয়াটিক। প্রভৃতি । 

(৫) ৩৮৯। 

(৩) ২১৮১ ২১৯ । 

আইরিস তাস?। 
আজে ন্টাম নাই। 

আর্ণকা। (৩) ৮০৮ 
আসেনিকাম। (১) ৪৩) ৪৪, ৪৬। (২) 

৫৮--৬৫১ ৩৯২ 1 (5১) ২১৮১ ৪০৬ 

৪০৭) ৪০৮1 (৫) ১৪১--১৪৭ | 

(৫) ৩৭১৪ । 

ইউফব্বিয়া কর। (৫) ৪৩০ 
ইউফধ্িয়াম রেজি । (৫) ৯২৯ । 
ইপিক্যাক। (২) ৩৯২ 1 (৫) ৩৯০ । 

ইলেটেরিয়ম । (২) ৩৯২ (৫) ৩৮৯। 
একনাইট | (১) ৪২--৪৬। (২) ৬২১ ৬৩ | 

(৩) ৪০৭1 (৪) ১৪৪, ১৪৫) ১৪১। 
এন্টিম টার্ট। (৩) ১৮২; ১৮৩। 

এম্বা-গ্রিপিয়া । 
ওপিয়াম । (৩) ৪০৮। 

ওলিয়েগ্ডার। (৫) ৪৫৫ | 

ক্যাশ্থারিস । (৩) ৩১২। 
কল্চিকাম | (৩) ৬৭১৬৮ | (৪) ৪৮। 

কাবর্ব ভেজ। (১) ৪৬ (৩) ৯৬-খ, ৪০৪, 
৪০৮ | 

কুপ্রাম আর্নদ। (৩) ২১প। 
কুপ্রাম এসেট। (৩) ২১৬। 
কুপ্রাম মেট । (৩) ১৭৫১ ২১৬--২২০। 

৪০৬। (৪) ১৪৪। 

কোবরা বা স্যাজা । (৩) ৪৭৭। 

ক্যাহ্ষরা | (২) ৫৯ | (৩) ২১৮১৪০৬১৪০৭ | 

(৪) ১৪৪) ১৪৫ 1 (৫) ২৭১? ৪৪৪ 
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ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২। ৩০। কৃমিরোগ বা ওয়ারম্স্। 
ক্যাক্ষেরিরা কাব্ব। (৫) ১৮৬। ইগ্সেসিয়া । (২) ৩৩০১ ৩৪৭ (৫) ৪০২। ক্যান্কেরিয়া ফল । (৫) ১৫২ ১৮৬। ইণ্ডিগো । (২) ৩৪৮1 (৫) ৪০২ 
ক্রোটন টিগ। (৫) ৩৯০। ক্যালাডিয়ম। (২) ৪০৯ । 
ছিহার15- ক্যাকেরিয়! কার্বব। (২) ৪০৯ জ্যাঢ্ফা 11081 ১৪৫১ ১১৭ । টিউক্রিয়াম। (২) ৪০৯। 
জ্যাবরেণ্ডাই । (৫) ৪১২। ডলিকস্। (৫) ২৩৯। 
টেবেকাম। (৫) ২৭১। সাইকুটা | (৫) ২৩৫। 7৮2৮৮ তা 

১৪৭। (৫) ৩৮৯ । দিলেপিস নাইগ্রা । (২) ৪১। 
5805 স্পইজিলিয়া। (২) ৪১০ । (৫) ৪০২। ফেরাম ফস । (৫) ৫১৯। হ্যান্টনাইন। (২) ৪০৮, ৪০৯। ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬। স্ত(বাইনা । (৫) ৪০২। 
ভেরেট্রান এল্। (২) ৬২, ৬৩) ৬৫। স্াাবাডিলা। (২) ৪১০। (৫) ১৬৩। (৩) ১৭৫, ১৭৬১ ২১৮৭ ২১৯, ৮০৬ হারসায়মাস। (১) ৩১৩। 

(৪) ১৪৪-_১৪৭। (৫) ২৭১। 

রাস্টক্দ্। (১) ৪৬। ৩১। কোঠ্বদ্ধ বা কন্টিপেশন । 
রিপিনাস কমু। (৫) ৫৬৩। ইগ্নেসিয়া | (২) ৩১৯ । (৫) ৫২৪ | 
প্যাকেদিস। (৪) ৪৮। ইস্কুলাস হাই । (৫) ৫০২। 
্টামনিয়াম। (১) ৩০৫ এনাকাঁভিয়াম। (১) ৩৯৮, ৩৯৯। 
সাল্কার। (৩) ৪২, ৪৩ । (৫) 8৪৪ । এন্টিম ্ুড | (৩) ১৫৪ । 
সিকেছি। (২) ৬২, ৬৩৬৪ | (৩) ২১৮, এবটেনাম। (5) ১০৪। 

২১৯, ২২০১ ৪০৬ | (১) ১৯৪৫ | এমনিয়াম কার্ব। (৩) ৪১০ । 

ডি এমনিয়াম মিউ। (২) ২৬১। (৫) ৯৫। নিশ্কনা। (২) ৬ | (১) ৯৬৭। (৫) ১৫২। এর গ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩। হাইডুসা এসি। (৩) ৪০৭ । (৫) ২৭১১ ৪৪৪। এলুমিনা | (৩) ৩৯১ ৪১০ | (১) ১৪৯। (৫) 
হায়সায়ামাস। (১) ৪৬। ৮১। 

২৮। কলের! রক্তময় বা ব্লাডি ওপিয়ন। (২) ১০৩ ১৬০। (৩) ও৭৩, 
কলের! । ৩৭৪, ৩৭৫ | (৪) ১৪৯ । (৫) ৩৪৭, 

৩৯০ । কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৫) ১০৬। কষ্টিকাম। (৪) ১১৮। (৫) ৯৫। 
২৯। কুচকির ফসবদ্ধ অন্ত্বৃদ্ধিরোগ কার্ব ভেজ | (২) ১৫৯ | (৩) ৪০৯) ৪১০ । 
ৰা ্ট্যা্কুলেটেড, ইঙ্গুইন্তাল হাণিয়া। কোনায়াম। (৫) ২২৭। 
নান্স ভমিকাঁ। (২) ১৬০। গ্রযাফাইটিস্। (২) ৩০৮ । (8) ১১৮, ৪১৬, 
লাইকপডিয়াম । (২) ১৬০। ২ 
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জিস্কাম। (৫) ১০৩। 
টুধাকুষলিনাম। (৫) ৩৪০ 
থুজ। । (৪) ১১১। 

নাইটিক এসিড । (৩) ৪১০। (৪) ৪১৭ । 
নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫) ১৪৬) ৩৯৮ 

৩৯৯1 (২) ১০৩) ১৫৯) ১৬৭) ২০৭১ 

২৬০১ ৩০৭1 (৩) ৪৩) ২৫০) ৪০৯) 

৪১০ | (৪) ১৪৯ | (৫) ২২৭ | 

ন্ট্রাম মিউ | (২) ২২৭) ২৬০। (৩) ৪১০। 

নেট্রাম সাল্ফ। (৫) ১০৩। 
পড়ফিলাম । (৫) ৩৯০। 
পালসেটিল!। (১) ১৪৬। (২)২০৭। 
পিওনি। (৪) ৪১৭। 
প্লান্থাম । (৩) ৩৭৫ । (৫) ৫৪১১ ৫৪২ | 

প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪ | 
ফস্ফরাস। (৩) ৩৭৫ | (৪) ২৫১। 

ব্রায়নিয়া । (১) ১৪৫১ ১৪৬। (২) ১০৩ 
১৬০) ২৯৭। (৩) ৩৭৫ | (৪) ১৪৮। 

ভেরেট্রাম এল্। (২) ১৬০1 (৪) ১০৮। 

(৫) ৩৯০। | 

ম্যাগ্রেসিয়া কার্ব | (৫) ৩৪৬) ৩৪৭ | 
ম্যাগ্রেসিয়া মিউ | (২) ২৬১। (৫) ৪০৯। 
রেট্যানিয়া । (৪) ৪১৭। 
ল/ইকপড়িয়াম | (২) ১৬০। (৩) ২৫০ | 

ল্যাক ডিফ্লোরেটাম । (৫) ২৯১১ ২৯২, 
৩৪৯ । 

ল্যাকেমিন। (২) ৪১--৪৭। 
সিলিসিয়া । (৩) ২৫০ । (৪) ১১১১ ১১৮৪ 

৪১৮। 

সাল্ফার। (২) ১০৩) ১৬০। (৩) ৪৩, 

৩৭৫ | 

সিপিয়া । (১) ৩৯৮ ৩৯৯ । (২) ২৭১১ 
৩০৭) ৩০৮ | 

সিফিলিনধম । (৫) ৩৪০ । 

শ্যানিকুলা । (৪) ১১১। 

হাইড্র্যার্টিন। (২) ১৫৯। (৫) ৩৬। 

হিপার সালফ | (১) ১৮২ । (৪) ৪১) 

| ৩২। ক্যাঙ্কাম'অরিস বা পচিত 
মুখ ক্ষত, মামুর্কির ঘ!। 

আর্দেনিকাম। (২) ৯১। (৪) ৩৫। 

ক্রিয়োজোট | (৪) ৩৬। 
থুজা। (৪) ৩৬। 

নাইটিক এসিড । (৪) ৩৫) ৩৬। 
নেট্রাম হাইপক্লোর। (৪) ২৬। 

ফাইটলেকা ( (৪) ৩৬। 
ব্যাপ্টিসিয়া । (8) ৩৪। 
মিউরিয়েটিক এসিড । (৪) ৩৫। 

লাইকপডিয়াম। (৪) ৩৬। 
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪) ৩৫১ ৩৬ | 
্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৫। 
সাল্ফুরিক এসিড | (8) ৩৬। 
স্যালিসিলিক এসিড | 6) ৩৬। 
হেলিবোরাস। (৪) ৩৬। 

৩৩ । গল প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা 

সোর থোট। 

অরাম। (৪) ১৬৫ । 

আয়ডিয়াম । (১) ২৫৬। 
আর্জেণ্টাম নাই । (৫) ৮*। 

ইগ্রেসিয়া। (২) ৩৪৫। 
এপিস। (১) ৯৮। (২) ২০৩1 (৩) ৩০৮। 

এমনিয়াম মিউ | (৪) ৩৭৬। (৫) ৯৪ । 
এলুমিনা। (৫) ৭৯১ ৮০। 

ক্যান্থারিস। (৩) ৩*৭। 
ক্যাপসিকাম। (৩) ৩০৮। 
ক্যালি কার্ব। (২) ৩৪৫ । 

ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮। 
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১ ৩৭৬। (৫) ১২৮। 
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ক্যাক্ষে কফন। (৪) ৩৭৭। 
জেল্সিমিয়ান | (৫) ৮*। 
নাইটিক এসিড | (২) ৩৪৬। (৫) ৮০। 

নাক্স ভমিকা। (৫) ৮০। 

নেটম আর্স। (৫) ৪৯৮। 

নেটাম মিউ | (২) ৩৪৬। 
পাঁলসেটিল|। (২) ২০৩। 

ফাইটলেকা | (৫) ৪৯৮ । 

ফেরাম ফস্। (৫) ৮০ | 

বেলাডনা | (১) ৯৭) ৯৮) ১৭৭ | 

ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৯৮। 
ভ্যালেরিয়ানা | (২) ৩৪৬। 

মার্ক কর। (১) ২৫৬। 
মার্ক প্রেটো-আই। (১) ২৫৬। 

মার্ক বিন-আই (১) ২৫৬। 
মাকুররিয়াস। (১) ৯৮) ৯৯) ২৫৫। (৪) ৩৭। 

লাইকপডিয়াম । ৯৯১ ১৭৮ | 

ল্যাক কেলিয়াম | (১) ১৭৮ (৫)২৮৮। 
ল্যাকেসিন। (১) ৯৯) ১৭৮ | (৪) ৩৭ | 

্রামনিয়াম ॥ (১) ৩০৬। 
সালফার । (১) ৯৮। 

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১। 
স্যন্থুইনেরিয়া নাই | (8) ৩৭৭ " 
হিপার সাল্ফ। (১) ৯৮) ৯৯১ ১৬৮ 

(২) ৩৪৫ | (৪) ৩৭। (৫) ৮০। 

(৫) ৪৮০ । 

৩৪। গলক্ষত বা কুইঙ্জি, 

সাইয়ানাঙ্কি টন্সিলারিজ.। 

বেলীডনা। (১) ১৭৭ । 
মাক প্রোটো-আই (১) 59৮] 

মার্ক ভাইবাস। (১) ১৭৭। 

লাইকপডিয়াম | (১) ১৭৮ | 
ল্যাক কেনিনাম। (১) ১৭৮। (৫) ২৮৭। 

 ল্যাকেসিস্। 

ল্যাকেসিস | (১) ১৭৮। 

হিপার সালফ | (১) ১৭৭১ ১৭৮। 

৩৫। গুদভ্রংশ, হালিশ বা 

প্রোল্যাপ্সাস রেক্টাই। 

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪৮ । (৫) ৩৮৮ । 

| ইস্কুলাস হাই । (২) ২৬১। 

ঞ্রলুমিনা (এলাম ?)। (২) ২৬১ । 
কলিন্সনিয়।। (২) ২৬১। 
কার্ব ভেজ। (৫) ৩৮৮। 

নেটম মিউ । (২) ২৬১। 
গডফিলাম । (৫) ৩৮৮। 

রেট্যানিয়া। (২) ২৬১। 

সিপিয়।। (২) ২৬১, ৩০৭। 
হেমামেলিস। (৫) ৩৮৮। 

৩৩ । গুহ্দ্বারের সঙ্কোচন বা 

কন্ট্রীকশন অব দি এনান্। 

ইগ্নেসিয়া | (৪) ৪৯। 
ওপিয়াম । (৪) ৪৯। 
কষ্টিকাম । ৫৯। 
নাইটিক এসিড । (৪) ৪৯। 
নেট্ীম মিউ । (৪) ৪৯। 
প্ম্বাম । (৪) ৪৯। 

বেলাডনা। (৪) ৪৯। 

মেজিরিয়াম | (৪) ৫৯। 
(৪) ৪৮) ৪৯ । 

৩৭। ডিফথিরিয়! বা! ছুষ্টগল-ক্ষত 

আর্সেনিকাম। (২) ৫৫1 তে) ৩০৯। 

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪৫ । 
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এপিস। (৪) ৩৯) ৩০৬) ৩০৭। (৫) ১৪৩। 

এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৭। 

এরাম ট্ণাই ॥ (৩) ৩০৯ | (৫) ১৬৮। 

এলাম্থান । (৫) ৪৭১। 
কার্ধবলিক এসিড । (৪) ৩৯। 
ক্যাস্থারিস | (৬) ৩০৮১ ৩০৯ | (৪) ৩০৭ | 

কফিপসিকাম । (৩) ৩০৮। 

ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯। 

ক্যালি পার্মীঙ্গা। (৫) ১৪০। 
ক্যালি বাই । (১) ২৫৯। (৪) ৩৭৭। 
ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৪ । 

ক্রোটেলাস। (৪) ৩৯ । (৫) ২৭৪। 

ডিফেনবেকিয়া। (৩) ৩০৯। 
নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৭) ১৬৮। 

হ্যাজা টি, | (৪) ৩৯ (৫) ২৭৬১ ২৭৭ | 

ফাইটলেকা । (৫) ৪৯৮, ৪৯৯ | 

বেলাডন|। (১) ৯৭। 

ব্যাপ্টিসিয়।। (৪): 
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৭। 

মার্ক কর। (৩) ৩০৯। 
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৮১ ২৫৯; ২৬০) 
মার্ক বিন-আই। (১) ২৫৮, ২৫৯) ২৬০। 

মাকুরিয়ান। (১) ২৫৭--২৬০। 

মিউ এসিড | (৪) ১৬৮, ১৮২ | 

রাস্টকৃস্। (৪) ৪০১ ৩৫১। 
রেনাস্ধু ষ্ষি। (৫) ৩১। 
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪৩--২৪৫। 

(৪) ৩৯ । 

ল্যাক কেনিনাম। (৩) ৩০৯ | (৪) ৩৯. ৩০৬ 

৩০৭ | (৫) ২৮৭ | 

ল্যাকেসিস্ । (৩) ২৪৪১ ২৪৫ । (5) ৩৭? ৩৮) 

৪৯ | (৫) ১৪৩১ ২৭৬ | 

সায়ানাইড অব মার্কারি। (১) ২৫৮) ২৫৯) 

সাল্ফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৬। 

| হাইড্রসায়া এসিড | (১) ২৫৮। 

৩৮। ডিসফেজির] বা গল-রোধ। 

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮ 
জেলসিমিয়াম্। (৪) ৮৩। 

৩৯। দস্তমাড়িরোগ বা ডিজিজেজ 

অব দি গাম্স্। 

প্র (৫) ৫৪৩। 

মা্রুরিয়াস্ | (১) ১৯৬১ ২০২১ ২৩০ । 

৪০ | দন্তরোগ। 

আর্পিকা। (৩) ১৩১। 
কফিয়াক্ু । (৫) ২৭। 
ক্যান্কেরিয়। ফস্। (৫) ১৮৫১ ১৮৬। 

ক্যান্কেরিয়া ক্লুয়ো। (৪) ১১৭। (৫) ১৭১। 

ক্রিয়োজোট | (৫) ২৭। 
ফ্ুয়োরিক এসিড । (৫) ৭১। 

মাকুররিয়াস ॥ (১) ১৯৩১ ২৫৪ | (৪) ৩৩, 

৩৪ | (৫) ৩১৮। 

মেজিরিয়াম। (১) ১৯৪ । 
ম্যাগ্রেসিয়৷ কার্ধব । (৫) ১৮৬। 
ল্যাকেসিস | (৪) ৬৩, ৩৪। 
্যাফিসেশ্রিয়। | (৫) ২৭ 
সিলিনিয়া | (৪) ৩৩, ১১৭ । 
সিফিলিনাম্। (৫) ৩৪০। 
হিপার সাল্ফ । (৪) ৩৩। 

সি 

৪১। দস্তশূল বা টুথ-এক্। 
আর্মোনকাম্। (২) ৭৮। 
ইউফর্বিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯। 
ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪৫ । 

একনাইটাম্। (১) ৩৩। 
এরানিয়া ডায়া। (6) ৩১৮। 
কফিয়! ক্রু । (৫) ৫৫২1 
ক্যামমিলা | (১) ২৫৫ । (২) ৩৭০, ৩৭১। 

(৫) ২৭, ৩৪৬। 
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ক্রিয়োজোট । (১) ২৫৫ । (৫) ২৭। 
থুজা । (৪) ২৭৭। 

নাকৃন ভমিকা। (৫) ৩৪৬। 
প্রযান্টেগো মেজর । (২) ১৯৮। 

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। 

মাকুরিয়াদ। (১) ২৫৪। 
(৫) ৫২৩। 

ম্যাগ্রেসিয়! কাব । (৫) ৩৪৪) ৩৪৬ ! 

মাগ্রেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫০) ৩৫১। 

রাস্টকস। (৯) ৩৪২। 

রেটানিয়া। (৫) ৩৪৬। 
ল্যাকেসিস্। (5) ৩৩। 

হায়সা। (১) ৩২৯। 

৩৩। (৪) 

৪২। দন্তের ক্ষত বা কেরিজ, নালীক্ষত 
বা ফিশ্চুল! এবং ক্ষয় বা ডিকে 

গ্রভৃতি রোগ । 
এন্টিম ত্রু। (5) ১৫১। 
কাক্কেরিয়। ফ্রুয়ে।। (৫) ৭১। 
থুজা ] (৪) ২৭৭। 

সিফিলিনাম। (৫) 

৪৩। দক্তোৎপাটন জন্য শোণিত- 
আব। 

আিকা। (৩) ১৩১। 
'টিলিয়ান | (6) ৫১৪ । 

: 881 দন্তোছেদ (শিশুর ) বিকার ও 

তদঘটিত জ্বর এবং আক্ষেপাদি 
রোগ । 

ইগ্েসিয়া । (২) ৩৩৮। 
ইথুসা সাই। (৫) ২১৩। 
ইপিক্াাক। (২) ৩৮৮। 
একনাইট। (২) ৩৭০1 (৫) ২৩৮ ২৩৯। 
এগারিকাস। (৫) ৩৬৩। 

। 

ক্যামমিলা | (১) ১০৩। (২) ৩৬৮) ৩৭০ | 

(৫) ২৭। 

ক্যাক্ষেবিয়া কার্বব | (১) ১০৪ | (২) ৩৭১। 

গিনর2। 
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ২৮২। 

ক্রিয়োজোট । (৫) ৫৩৫ । 

জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৫। 

ডলিকস্। (৫) ২৩৮, ২৩৯। 

পডফাইল।ম | (৫) ৩৮৭। 
ফেরাম ফস । (২) ৩৭০ । 

বেলাডনা । (১) ৭৬) ৯০১ ১৩, ১৭১। 

(২) ৩৭১। (৩) ২৮১। (৫) ৩৫১। 

মাকুরিয়াস্। (১) ১০৪ | (২) ৩৭১। 

মিলিলোটাস। ৫৫) ২৪৪ । 

মাগ্নেসিয়। ফস । (৪) ৩৫০, ৩৫১। 

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ । (৫) ৩৫৬। 

8৫ গ্ভাবা, পাও, কামলা ব! 
জপ্তিম্। 

(৫) ১০৬ ১০৭। 

(২) ৩৭২। 
কাঙডাস মেরি | 

ক্যামমিল|। 

কালি কাবব। 

ক্রোটেলান। 

(১) ১৪৬। 

(১) ১৪৬। 

(৫) ২৭৪ । 

' চেলিডনিয়াম। (১) ১৪৬১ ৩৬০১ ৩৬৭ ৩৭৪ 

ডলিকস। (৫) ২৩৯। 
ডিজিট্যালিন। (২) ৩০৬। (5) ৩৯৪। 
নাক্স ভমিকা। (২) ৩৭২ । (৩) ৯৬-গ। 

পড়ফাইলাম । (৫) ৩৮৭ । 
প্রান্াস। (৫) ৫৬৪ । 

ফস্ফরাস। (৪) ২৫১। 

বাবেরিন ভল্লা। (১) ১৪৭। 
ব্রায়নিয়া । (১) ১৪৬। (২) ৩৭২। 

মার্ক ভাইভাম। (১) ২৬০। 
মাকুরিয়াস | (১) ২৬০) ২৬১। (৫) ৩৮৮ 
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যাকাফিলা। (১) ১৪৭। 
লেপ্ট্যা্ড। (১) ২৬১। 
ল্যযকেসিস। (৪) ৪ | 

সাল্ফার। (৩) ৪০, ৯৬-গ। 

সিশ্কনা। (৩) ৪০, ৯৬-গ। 

৮৪৬। পরিপাক যন্ত্র-রোগ | 

এষ্টিম রড । (৩) ১৫২। 
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৯। 

জিঙ্কাম। (৫) ৫৩০, ৫৩৩। 

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫। 
ম্যাগ্সেসিয়া ফস । ৩৫০) ৩৫১ 
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৭। 

8৭। পিতৃ-শিলা ব! গল্ষ্টোন্, 
বিলিয়ারি কাল্কুলাই এবং 

পিত্ৃ-শূল বা! বিলিয়ারি 

কলিক প্রভৃতি । 

ক। (৩) ৪০১ ৯৬-গ। 

কার্ডাস মেরি । (৩) ৭৬) ১০৭ | 

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৪ । 

। (৫) ৪৯২। 

পড়ফাইলাম। (৫) ৩৮৭। 
প্লান্বাম । (৫) ৫৬৪। 

বার্ষেবেরিস তল্া। (৩) ৪০) 
(২) ৩৭৯। 

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪৯। 
পাল্ফার। (৪) ৪৭ | 

সিঙ্কনা। (৩) ৪০ ৭৬ ৯৬-গ। 
হাইডরাষ্টিস। (৩) ৪০১ ৯৬-গ। 

৪৮। প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থিরোগ। 

ফসফরাস। (৪) ২৫১। 

৯৬--গ। 
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৪৯। প্রদাহিক উদরশূল বা! 
|  ইনক্রামেটরি কলিক। 
একনাইটাম। (১) ৪১। 

৫০। প্রদাহিক উদরাময় বা 

ইনফ্ললামেটরি বা সামার 

ডাইয়ারিরা বা! ইংলিশ 
] কলের! । 

একনাইটাম। (১) ৪১ ৪২। 
ফেরাম ফস। ৫৫) ৫১৯। 

মার্ক করসাইভাস্। (৫) ৫৬৩। 

মাকুরিয়াস। (১) ২৬১। 

রিসিমাস কমু। (৫) ৫৬৩। 

| ৫১। প্রীহারোগ বা এন্লার্জমেন্ট 
অবস্পিন। 

আধিকা। (৩) ১০৪ (৫) ২৬৬। 
এরা নিয়া ডায়া। (৩) ১০৪। 

কোনায়ম। (৩) ১০৫ | 

ক্যাপসিকাম । (৩) ১০৫ । (৫) ২৬৬। 
চাইনিনাম সালফ | (৩) ১০৪। 
চেলিডনিয়া | (৩) ১০৫। 

নে্রামমিউ | (২) ২৬৬। (৩) ১০৫। 
পিগ্ডেরিয়। রোবাষ্টা। (৩) ১০৫। 
ফেরাম মেট। (৩) ১০৬1 (৫) ২৬৬। 
বার্ধবেরিস ভল্লা | (৩) ১০৫। 
বেলিস। (৩) ১০৫1 (৫) ২৬৬। 

সালফার। €৩) ১০৫। 
পিঙ্কনা। (৩) ১০৪। 

(৫) ৫৫৮। 

সিয়ানোথান। (৩) ১৯৫। 
সিনা । (৫) ২১০। 
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৫২। ফাসবদ্ধ-অন্ত্-বুদ্ধি-রোগ বা 

্রান্ুলেটেড, হার্ণিয়া । 
একনাইটাম। (১) ৪৬। 
ককুলাস ইও। (২) ১৬০। 
টেবেকাম। (৫) ২৭১। 

নাকস্ ভমিকা। (২) ১৬০। 
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০। 

৫৩ | ফিসার অব দি এনাস্ বা মল- 

দ্বারের বিদারণ এবং ফিশ্চ,লা অব দি 
এনান্ ও রেক্টাম বাঁ মলদ্বার এবং 

সরলান্ত্রের নালীক্ষত। 
গ্রাফাইটিস | (৪) ৪১৬) ৪8১৭। 
থুজা। (৫) ৩৪৭ | 
নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৮) ৪১৭। 

পিওনি। (৪) ৪১৭। 
প্রযাটিনাম | ৫৫) ৫২৫। 
বাব্বেরিস্ ভল্লা। (৫) ৩৭৯ 
রেট্যানিয়া। (৪) ১৬৯) ৪১৭ | 
সিলিসিয়া। (৪) ১১৮) ৪১৭, ৪১৮। 

সিফিলিনাম । (৫) ৩৪০ | 
স্তঙ্গু নাইটেট। (৪) ১৬৯। 

৫৪ | ফ্যারিঞাইটিস্ বা গলকোষ- 
প্রদাহ । 

ইন্কুলাস্ হাই । (৫) ৫'২। 

৫৫। বমন বা ভমিটিং এবং 
বিবমিষ! বা! নসিয়া-_মদ্াপারী এবং 

গভিণীর প্রাত্যুষিক ও ভন্যান্ত 
লানাবিধ বমন। 

আইরিস ভার্স। (৫) ৩৯৬। 
আর্েনিকাম। (২) ২৭৪। 

কর। (৫) ৪৩০ । 

ইথুসাঁ। (৩) ২৮৪। (৫) ২১২, ২১৩। 

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৭। 
এনাকারডিয়াম। (১) ৩৮৪৯। 
এপ্টিম ক্রুড | (৩) ১৫২, ২৮৪ । 

কল্চিকাম। (২) ২৭৪। 
ক্যালি বাই । (৪) ৩৭৭। 
ক্যাকেরিয়া কার্ব।:(৩) ২৮২। (৪) ২৫০ । 
ক্রিয়োজোট । (৩) ২৮৪ (৫) ১৫৩০, 

৫৩৬ | 

টেবেকাম। (৫৫) ২৭১। 
নাকৃস ভমিকা। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯১ 

২৭৪ | 

পেট.লিয়াম। (৫) ৫৬০। 

ফস্ফরাস্। (৪) ২৫০ । 
বিসমাথ। (৪) ২৫০। 
লৌবেলিয়৷। (৫) ৪৯৪। 
ষ্যামনিয়াম। (১) ২৮১। 
দসিপিয়া। (২) ২৭৪। 

৫৬। মুখ-গহ্বরের প্রদাহ ও 

ক্ষত বা সোরযাউথ, এফথি বা 

জাড়ী ঘা এবং লালাস্রাব বা 

স্তালিভেশন প্রভৃতি রোগ । 

এরাম টাই । (৫) ৫৫৭। 
ক্যালি ক্লৌরিকাম। (৫) ১৩৮১ ১৩৯। 
ক্যালি বাই । (৫) ১২৮। 
ক্লরিণ। (৫) ৪৯। 
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২। 
নাইটিক এসিড | (১) ২৫৩, ২৫৪ | (৪) 

১৬৭ | 

বরাক্স্। 
ব্যাপ্টিসিয়া । 
ব্রায়নিয়!। 

(৫) ৫৫৭। 

(৫) ৪৬০) ৪৬১। 

(১) ১৪৯1 (৫) ৫৫৭। 
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মাকুররিয়াস্। (১) ১৯৪, ১৯৬১ ২০২) ২০৩) 

২৩১, ২৩৩ ২৫৩, ২৫৪। 

মিউরিয়েটিক এসিড | (৪) ১৬৭| 
রেনাঙ্কুক্ষি। (৫) ৩১। 

ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৪। 

সাল ফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৬। 
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১। 

হাইড্র্যাষ্টিস কেনা । (৫) ৪৬১। 

৫৭। যকৃতের অপক্ৃষ্টতা_ 
বসাপকৃষ্টত। গ্রভৃতি অপকৃষ্টতা- 

রোগ বা ডিজেনারেশন। 

অরাম। 
ফস্ফরাস। 

৫৮। যরুতের পীতক্ষয় ব৷ 
ইয়োলো এট্রফি অব দি লিভার। 

ফস্ফরাস। (১) ২৫১। 

৫৯। যকৃতের প্রদাহ, রক্তা- 

ধিক্য, বিবৃদ্ধি, ব্রণশোথ বা! পুর- 
শোথ বা এবসেম এবং স্তাব। 

প্রভৃতি নানাবিধ রোগ । 

অরম। (৪) ৪৬৬। 

আইরিস ভার্স। (৫) ৩৯৬। 
আর্দেনিকাম। (২) ১৮৮। 

ই। (৩) ১৫৪। 
ইপিক্যাক। (৩) ৪০১ ১৫৪ । 
এষ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৪১ ১৫৫ | 

এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৪, ৯৫। 

এলো । (৫) ১০৭, ১৯৯ । 

(৪) ৪৬৬ । 

(৪) ২৫১। 

কার্ডাস মেরি। (৫) ১৯৬, ১৭৭ 
চেলিডনিয়াম | (১) ৩৭৩, ৩৭৪৪ ৩৭৫) 

৩৮১ । (৩) ২৪৯। 

| টিলিয়া টিফো। (৫) ৩৫৬) ৪০৯ 

ডিজিট্যালিন। (২) ৩০৬ | (৪) ৩৯৪, ৩৯৫ | 

নাই-মিউ এসিড | (৪) ১৮৩। 

শাকস ভমিকা। (২)২০৮1 (৩) ৪৭ 
৯৬-গ | (৫) ৪০৯ । 

নেট'ম সাল্ফ। (৩) ২৫০। 

পড়ফাইলাম । (৫) ৩৮৭। 
পালসেটিলা। (২) ২০৮। 

ফসফরান। (৪) ২৫১। 

| বার্েরিস। (৩) ৪০, ৯৬গ। (৫) ৩৭৯। 

। ায়নিয়।। (১) ১৪৩। (৩) ১৫৪ | (৫)৪০৯। 

। মাকুরিয়াস। (১) ২৬০। (৫) ৩৫৫১ 
] ৩৫৬, ৩৮৮১ ৪০৯ | 

। মাকুরিয়াস ভাই । (১) ২৬*। 
। মিউরি এসিড । (৪) ১৮৩। 

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ | (৫) ৩৫৫) ৩৫৬) ৪০৯। 

৷ রেণাঙ্কু ক্ষি। (৫) ৩২। 
| লাইকপড। (২) ২০৮। (৩) ২৯৯, ২৫০) 
( ল্যাকেদিস। (৩) ৪০ (৪) ৪১। 
্যাক্টকা। (৫) ১০৮। 
| সাল্ফার। (৩) ৪০১ ৪১, ৯৬-গ। 

: সিঙ্কনা। (২) ২০৮৭। (৩) ৪০১ ৯৬-গ। 

| সিডুন। (৫) ৫৫৮। 

| সিপিয়া। (২) ৩০০) ৩০৬ | (৪) ৩৯৫। 

(৫) ১৯৯ । 

| সিলিনিয়াম। (৩) ৪০। 
হাইড্র্যাষ্টিস। (৩) ৪০১ ৯৬-গ। (৫) ৩৬ 

১০৭ | 

হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৫। 

(৩) ১৯৫৪ | 

৬০1 যকৃতের ক্ষয়রোগ ব! 

সিরোদিস অব দি লিভার। 

অরাম। (৪) 
চেলিডনিয়াম । 

৪৬৬। 

(৪) ২৪৯ । 
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নাই-মিউ এসিড । (৪) ১৮৩। 
নেটাম সাল্ফ । (৩) ২৪৯ । 
ফসফরাস । (১) ২৫১। 

মিউরিয়েটিক এসিড । 
লাইকপড। (৩) ২৪৯। 

(৪) ২৮৩। 

৬১। রক্তাতিসার বা ব্লাড়ি 

ডাইয়ারিয়া। 

আর্পিকাঁ। (৩) ১৩১৪ ১৩২ । 
কার্য ভেজ । (৩) ৪০৫ | 

৬২। শিশু-কলের! | 

আইরিস ভাস । (৪) ১৪৮। 
আর্জেন্টাম নাই । (৪) ৪৪৫ | 
আর্ণিকাঁ। (৩) ১৩১১ ১৩২। 
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৩ । 
ইলেটেরিয়াম । (৪) ১৪৮। 

একনাইট। (৫) ৫১৯ । 

এন্বাগ্রিসিয়া | (৩) ৩৭৮। 

ওপিয়াম । (৩) ৩) ৩। (৪8) ৪৪৬। 

কাব ভেজ। (৩) ৩৭৪ । 

ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২। 

ক্যাক্ষে কার্ব। (৩) ২৮৩। 

ক্যান্কে ফস। (৫) ১৫২। 
ক্রোটন টিগ | (5) ১৪৮। (৫) ৩৯০ | 

জিস্কাম। (৫) ৫২৯১ ৫৩২ । 
জেল্ পিমিয়াম । (৪) ৪৪৬) 
পলফাইলাম । 6) ১৪৮। 

পাল্সেটিলা। (৪) ১৪৮। 
ফেরাম ফস । (৫) ৫১৯ । 

ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৪৫৬। 
ভেরেটাম এল্ । (৪) ১৪৮, 

11.6275157 
(৫) ১৫২। 

(৫) ৩৮৯ । 

সিহ্কনা। 

সরিনাম । (৩) ৩৭৮১৪৫৫ | 

হিপার সালফ। (৩) ৪৩৮ | 

৬৩। সামুদ্রিক বমন বা 
সিসিকনেস্। 

এপমফিয়া ৷ (৫) ৩১৫। 
ককুলাস ইণ্ড | (৫) ৪৮৯। 

টেবেকাম। (৫) ২৭০১ ২৭১। 

খিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫। 
পেটুলিয়াম। (৫) ৫৬০ । 

৬৪। হিক্কা বা হিকাফ, সিঙ্গ্যাপ্টাস্। 
ইগ্রেসিয়া | (২) ৩৪৭। 

মস্কাস। (৫) ২৮২। 

৬৫। হিমেটিমিসিন্ বা রক্ত-বমন। 
আষ্টলেগো । (২) ২১৩। 
পাল্সেটিলা । (২) ২১৩। 
ফমফরাম। (২) ২১৩ ৩১০ | 

ূ মিলিফোলিয়ান । (২) ২১৩। 

৮। পুংজননেন্দ্িয়রোগ | 

১। অণ্ডকোষ ব৷ মু্ষ-প্রদাহ বা 
অর্কাইর্টিস এবং অগডকোষ-সংস্থষ্ট 

বিবিধ রোগ। 

অরাম। (২) ২১০ । (৪) ৪৬৭। (৫) ১, 

৪১৫ | 

এব্রটেনাম ॥ (৫) ১০২। 
কোনায়াম । (২) ২১০ । 

ক্রিমেটিস | ৫) ১৫। 
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫১ ৪১৬। 
জেল সিমিয়াম । (২) ২১০। (৪) ৮৬ | 
1010) ২৭৭, ২৭৮। 

পাল সেটিলা। (২) ২০৯১ ২১ 
(৪) ৪১৬। (৫) ৩৭ ৪৭২ 



[ ৫৮০ এ 
পেটে লিয়াম। (৪) ৪১৬। 

রডডেও,ন | (৪) ৪৬৭1 (৫) ৪১৫। 

হাইড্ুকোটাইল। (৫) ২৩৭। 
ট্যাফিসেত্রিয়! । (২) ২১০ । (৫) ৪১৫। 
সার্পাপেরিলা | (৫) ৪৮৩। 
স্পর্িয়া । (২) ৪১০ | (৫) ৬৬) ৬৭। 
হেমামেলিস | (২) ২? ১০ | (৫) ৬৭। 

২। জলদৌষ বা হাইড্রসিল। 
( জলশোথরেোগ দেখ )। 

৩। ধ্ব্গভঙ্গ বা ইন্পোটেন্স,। 
এগ্রান ক্যাষ্টাস | (৫) ৪০৪ । 

এভিনা! স্যাটিভা। (৫) ৪৫৬ । 
কোনায়াম | (৪) ২৫৩। 

ক্যাক্কেরিয়া কার্ব । (৩) ২৮৫। 
গ্র্যাফাইটিস 1 (৪) ৪১৮। 
প্লান্থাম। (৫) ৫৪০ । 

ফসফরাস । (৪) ২৫৩। 

ল্যাকেমিন। (৪) ৫৬। 
সরিনাম। (৩) ৪৪০ । 

8 । পুংজননেন্দ্িয়ের বিবিধ । 

রোগ। 

অরাম। (৪) ৫৬৭। 
এগ্রাস, ক্যাষ্টীস, | (৫) ৫০৪ । 
রডডেগ্ুন | (৪) ৪৬৭ | 

ল্যাকে সিস্। (5) ৫৬। 
সরিনীম | (৩) ৪৪০ 

৫1 প্যারাফাই মোদি, বা 
উল্টামুদা। 

কলসিন্থ। (৩) ১৯৩। 
মাকুরিয়াস্ সল। (১) ২৭৩। 

৬ প্রষ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহাদিরোগ । 

চিমাফিল1। (৫) ৪১৬। 
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬। 
থুজা | (৪) ২৭৭। 

পাল সেটিলা ৷ (২) ২১০। 

৭1 ফাইমোসিস্ বা মুদারোগ | 
কলসিস্থ। (8) ৩৯৭ | 
মাঁকুরিয়াস সল। (১) ২৭৩। (৪) ৩৯৭। 
সালফার । (৩) ৪৬। 

৮ | ভেরিকোসিল বা অও- 

শিরার্ব,দ | 
পাঁলনেটিলা । (২) ২১০। 
হেমামেলিস্। (২) ২১০। 

৯। শুক্র-মেহ বা স্পার্মী- 

টোহিয়া স্বপ্নদোষ । 

অরাম। (২) ৩০৮ | ৩) ৪৬৭। 

ইরিঞ্সিয়াম | (৫) ২১৬। 
এপ্র।স্ ক্যাকটাস | ৮৬৩) ৪৫ | (৪) ৮৭। 

(৫) ৪০৪। 

কোনায়।ম । (২) ৩০৮1 (৫) ১২২৭, ২২৮, 
৪৩৩ । 

কোবাল্ট। (২) ১৬২। 

ক্যান্থারিম। (৩) ৩১১। 

ক্যালাডিয়াম। (৩) 5৫1 (৪) ৮৭। (৬)২৮। 
ক্যাক্ষেরিয়৷ কাব্ব। (২) ১৬২। (৩) ৪৪, 

২৮৪ 

গ্র্যাফাইটিন । (২) ৩০৯ | 
জিঙ্কাম। (২) ৩০৮ । (৫) ২২৭, ৫৩৩। 

জেল িমিয়াম । (৩) ৪৪ | (৪) ৮৬। 

ডায়্বরিয়া । (৩) ৪৪। (৪) ৮৬। 
ডিজিট্যালিন। (৪) ৮৬,৩৯৭. 
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নাক্স্ ভমিকাঁ। (২) ১৬২। (৩) ৪৪1 | সিন।। (২)৪০৩। 

(৪) ২৯৫ । 
নাফার লুটিয়।। (৫) ৪০৪ । 
নেটাম ফস্। (২) ২৬২। 

নেটাম মিউ | (২) ২৬২। 
পিক্রিক এসিড । (৪) ২০৫। 

প্রাটিনাম। (৫) ২৮। 
ফস্ফরাস্। (6) ২০৫। 

ফস্ফরিক এসিড । ৩) ৯৬-গ । (৪) ২০৯, 
২০৫ | 

মাকুরিয়াস। (১) ১৯১। 
লাইকপডিয়াম । (২) ১৬২। 

২৫৩। 

লিডাম। 

স্টাঃফিসেশ্রিয়। | 

(৫) ২৮ 
স্াকনিয়া | (২) ১৬২। 
সাল্ফার। (২) ১৬২। (৩) ৪১ । 

সাসণপেরিলা | ০১) ১৯৬। 
পিঙ্কনা। (৩) ৯৬-গ। (8) ২০৫) 

সিপিয়া। (২) ৩০৮। (৫) ২২৮ | 
সিলিনিয়াম। (৩) ৪৫। 

প্রদর্শক লক্ষণ এবং 

(৩) ৩২৪ । 
(৩) ৪৫, 

(১) ১৯৬। 

(২) ১১২1 (৩) ৪৫। 

৪ | 

চিকিৎসামৌকর্ধ্যার্থ অন্যান্য : 

জ্ঞাতব্য বিষয়। 
অনিদ্রা ও অস্থিরতা 

প্রভৃতি । 

আসে'নিকাম। (২) ৩৬৬। 
একনাইটাম । (২) ৩৬৬। 
এপিন । (৫২) ৪০৩। 
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৫। 

রাসটক্দ্। (২) ৩৬৬। 

চ 

৯১ 

স্যাপ্টনাইন। (২) ৪*৩। 

২। আঘাত বা ইঞ্জুরি--রোগ- 
কারণ । 

আনিকা । (১)২২1 (৩) ১১৩; ১২৩। 
একনাইটাম । (১) ২২। ' 
রাসটক্স্। (৪) ৩৩১। 

কামমিলা। (২) ৩৫৩। 

৩। অভিসম্পাত ও শপথ করিবার 

অদম্য ইচ্ছা । 
এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯১। 
নাইটিক এসিড | (১) ৩৯২। 
লিলিয়াম টাই । (১) ৩৯২ । 
ল্যাকু কেনিনাম্। (১) ৩৯২। 

৪। অশ্নীতিশয্য এবং অয্রবিষ্টা । 
ক্যাক্কেরিয় কার্ব। (১) ১৮৫। (৩) ২৭১। 
ম্যাগ্রেসিয়। কার্ব। (১) ১৮৫। 

রিয়াম। (১) ১৮৫। 

হিপার সাল্ফ্। (১) ১৮৫। 

৫। অসহিষুতা বা উত্তেজনা প্রবণতা! 
--মানদিক, এন্টিক্ষক এবং 

শ্নারবীয়। 
আপিকা। (৩) ৯০, ৯১। 
আমসেনিকান। (২) ৪১, ৩৬৬। 
ইগ্রেসিয়া । (২) ১৩২১ ৩১৯৪ ৩৩১ । 

(৪) ২২৮। 

একনাইটাম। (২) ৪১, ৩৩১, ৩৬৬ | 
এষ্টিম ত্রুড | (২) ৪০৩। (৩) ১৪১? ১৪২, 

১৫৩ | 

এপিস । (৪) ২০ ২৯৬ । 
কফিঘ্না। (২) ১৩৩, ১৩৪ ৩৫২। 
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কলচিকাম। (৩) ৫৫। 
ক্যাপসিকাম । (৩) ৯১। 
ফ্যামমিল। 1 (২) ৯৩১৪ ১৩৩, ২৯৫) ৩৫১, 

৩৫২) ৩৬৩১ ৩৬৬১ ৪০৩ । (৩) ৯৭ । 

ক্রিয়োজোটাম। (২) ৩৫২, ৩৬৪ | 
ট্যারেন্টল! । (৪) ২২৮। 
নাক ভমিক। । (২) ১০১১ ১০২, ১৩১, 

১৩২১ ১৩৩, ৩৩১, ৩৬৩ 1 (৩) ৫৫1 

(৪) ২২৮। 

প্লীন্বীম । (৩) ৯১। 

ফমফরাস। (৪) ২২৮। 
ফস্ফরিক এসিড । (২) ২৯৬। 
বার্ধ্বরিস। (২) ২৯৫। 
বেলাডনা । (১) ৬৬। (২) ১৩৩। (৩) ৯০। 

(৪) ২৭। 
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ৯১। 
ত্রায়নিয়া। (২) ১৩২, ২৯৫) ৩৫১১ ৩৬৩ । 

রামউকস্। (২) ৩৬৬। 
ল্যাকেসিস। (৩)৯১। (৪) ২%। 
্াাফিসে্রিয়। | (২) ১৩২১ ৪০৪ | (৩) ৫৫| 
ই্্যামনিয়াম । (২) ১৩৩। 
সিঙ্কনা। (২) ১৩৩ ১৩৪। (৩) ৯০, ৯১। 
লিনা । (২) ১৩১১ ৩৫২) ৩৬৪১ ৪০৪ | 

সিপিয়া। (২)২৯৫। (৩)৯০। 
হ্যাণ্টনাইন। (২) ১৩১১ 8০৪ । 
হিপার সাল্ফার। (১) ১৬*। 

৬। অস্থিরতা! এবং উৎকগ্াদি। 

আর্েনিকাম। (১) ১৭। (২) ৪০৪১ 
একনাইটাম । (১) ১৬) ১৭1 (২) ৪১। 

রাসটকৃস। (১) ১৬। (৪) ৩৩১। * 

আত্মহত্যা! করণেচ্ছ। । 

(৪) ৪৬০১ ৪৬১১ ৪৬২ 

ণ। 

অরাম। 

আর্সেনিক । (৪) ৪৬২। 
নাইটিক এসিড। (২) ১১৪১১১৫। (৪)৪৬১। 
নাকৃস ভমিকাঁ। (২) ১১৪। (৪) ৪৩১। 

নেটাম সাল্ফ | (২) ১১৪১ ১১৫। 
হ্যাজা। (৪) ৪৬১। 

হিপার সাল্ফ | (৪) ৪৬১। 

৮1 আমাশয়মধো কখন ভয়ঙ্কর 

জালা, কখন বরফবৎ শ্বীতলতা! ৷ 
কল্চিকাম । (৩) ৬৩। 

৯। আহারান্তে রোগের হ্বাম অথবা 

বৃদ্ধি । 

এনাকাডিয়াম । (১) ৩৯৩। 
কালি বাই। (২) ১৩৯ । 

ক্যাক্ষেত্রিয়া কার্ব। (২) ১৩৯। 
নাকস ভমিকা। (১) ১৩৯১ ১৮৯। 
নাকৃস মন্কেটা। (২) ১৩৯। 
পাল্সেটিলা। (২) ১৮৯ । 
লাইকপডিয়াম। (২) ১৩৯। 
ল্যাকেসিস। (২),১৩৯ । 

১০। ইচ্ছা! ও স্বণা এবং মুখান্বাদ ও 

মুখ এবং নিশ্বাসের তুর্গন্ধ প্রভৃতি | 

আর্জ্জেন্টাম নাই । (৪) ৪৩৭) ৪৩৮। 
আসে নিকাম। (২) ৫। 
এট্টিম ্রুড । (৩) ১৬৯। 
এপ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯। 
এলো । (৩) ১৬৯। 

ককুলান। (৩) ৬৪। 
কল্চিকাম। (২) ৫ (৩) ৫৫, ৬১) ৬৪। 
ক্যাক্ষেরিয়া কার্ধ। (৩) ২৭১। 
নেট্রাম মিউ । (২) ২৫০? ২৬৫ | 

মাকুরিয়াস। (১) ২৩১। 
সিপিয়া। (২) ৫। 
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১১। উদর অথব। বস্তি-কোটর- 
যন্ত্রের কি্বা। উভয়ের ঠেলামার! ব 

ঝুলিয়! পড়া । 
এগারিকাস। (২) ২৭৩। 
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩। 
নেটাম মিউ। (২) ২৬৩) ২৬৪। 
প্রাটিনাম | (২) ২৬৪। 

বেলাডনা । (১) ১০৬। (২) ২৬৪। 

মিউরেক্ল। (২) ২৭৩। 
লিলিয়।ম । (২) ২৬৪১ ২৭৩। 
সিপিয়। | (২) ২৬৪১ ২৭৩, ২৯১, ২৯২। 

১২। উদ্রাদিমধো ভক্রণাদি জীবস্ত 

পদার্থের বা কোন আগন্তক পদার্থের 

বর্তমানতা বা সঞ্চালনের অনুভূতি । 

ক্রোকাম । (৩) ৭। 
| (৩) ৭। (5) ২৭৪। 

সাল্ফার। (৩)' 

১৩। উদরাদি যন্ত্াভ্যন্তরে খালি, 
কিছু না থাক অথবা! শূন্ত বোধ । 

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৩২। 
এনাকাডিয়াম। (২) ২৯২, ২৯৩। 
কার্ব ভেজ। (২) ২৯২। 
চেলিডনিয়াম । (২)২৭২। 
নেট।ম কার্বব । (২) ২৯৩। 
ফস্ফরাস। (২) ২৭২, ২৯৩। 

(৪) ২২৯। 
মিউরেক্স। (২) ২৭৩। 
ষ্টেনাম। (৪) ২২৯। 
সাল্ফার। (২)২৯৪। (৩) ২৭। 

সিপিয়া। (২) ২৭৩) ২৯২) ২৯৪। 
লসরিনাম | . (৩) ২৭। 

১৪। উদরাধান বা পেটফীপা। 
আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৩৭) ৪৩৮ | 

আর্সেনিকাম। (২) ৭৪ | (৩) ৬৪। 

কল্চিকাম। (৩) ৬৪। 
কাব্ব ভেজ। (১) ১০০ | (২) ৭৪ (৩) 

২৩৬, ২৩৭? ৩৯৬; ৩৯৭ | 

চায়না । (১) ১০০ । তে) ২৩৬, ২৩৭, 

৩৯৭। 

ফস্ফরাস। (৪) ১৯৯। 

বেলাডনা। (১) ১০০ (৩) ৬৪। 

রাস্টক্স্। (১) ১*০। 
লাইকপডিয়াম। (১) ১*০। (৩) ৬৪+ 

১৩৬ ৩৯৭ । 

১৫। উদ্ভেদ বসিলে বা অন্তন্থুথী 
হইলে এবং আব বসিলে রোগ । 

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪। 
॥ গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১১১। 
| থুজা। (৪) ২৭৩। 

বারাইটা কার্ব। (৪) ১১১। 
সাইলিসিয়া। (৪) ১১০) ১১১। 

সাল্ফার। (৩) ৪। (৪) ১১১। 
সরিনাম। (৪) ১১১। 

স্তানিকুলা | (৪) ১১১। 

১৬। খতু সন্ধি, বিশেষতঃ বধি- 
| রসীদিগের শেষ খতুরোধকালের 
অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিত- 

আব, তাপোচ্ছাস, তণ্তৎম্ম এবং 

ুর্ধার জাল! ও শিরঃশূল প্রভৃতি । 

ক্যালি বাই। (২)২৯০। 
নাইটে ট অব এমিল। (২) ২৯*। 
মেডরাইনাম । (৩) ৫। 
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ল্যাকেসিস। (২) ২৯*। (৪) ১৮ ১৯। | ১৮। কূশতা! এবং রক্তহীনতাদি । 
সাল্ফার। (২) ২৮৯ । (৩) ৫। 

সাল্ফুর্িক এসিড । (২) ২৮৯। 

সিপিরা। (২) ২৮৯। (৪) ১৯। 

হযা্ুইনেরিয়া | (৩) ৫। (৪) ১৯। 
-স্তানিকুলা। (৩) ৫। 

১৭। ওষধ ও তাঅকুট, মগ্ধ এবং 

অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যাদির 
অপবাবহার এবং অন্যান্ত বিবিধ 

কারণজনিত বিষক্রিয়া! ৷ 

আর্ণিকা। (৫) ৮৯। 

আর্মেনিকাম । (২)৬। (৫) ২৬৭) 

ইগ্নেসিয়া। (৫) ২৬৭। 

ইপিকাক। (৫) ২৬৭ | 

এস্টিমক্রুড । (৩) ১৪২। 

এমনিয়াম কার্ধ। (৫) ৮৯। 

ক্রিমেটিস। (৫) ২৬৭। 

ক্লরিণ। (৫) ৪৯। 

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৬০ । 

জেলসিমিয়াম। (৫) ২৬৭। 

টুবাকুলিনাম। (৩) ৭। 

টেবেকাম। (৫) ২৬৭। 

নাক্স ভমিক1। (২) ১০৪ (৫) ২৬৭। 

প্রান্টেগো | (৫) ২৬৭। 

ফস্ফরাস । (৫) ২৬৭। 

ফ্লুয়োরিক এসিড । (৫) ৭১1 

বভিষ্টা। (৫) ৮৯। 

লাইকপওিয়াম। (৫) ২৬৭। 

লিডাম | (৫) ৪২৩। 

্যামনিয়াম । (১) ২৮১। 

সাল্ফার। (৩) ৭, ৮। 
সিক্ষনা। (৩) ৭৭। 

সিপিয়া। (৫) ২৬৭1 
সরিনাম। (৩) ৭। 

আয়ডিয়াম। (২) ২৪৪১ ২৪৫ 

আর্েনিকাম। (২) ২৪৪। 

এব্রটেনাম । (২) ২৪৪, ২৪৫। 

এসেটিক এসিড । (২) ২৪৪। 
ক্যালি কাব্ব। (২) ২৪৫। 

গ্র্যাফাইটিস্। (২) ২৪৪, ২৪৫। 

চায়না । (২) ২৪৫। 

নেটণম মিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫। 

| পাল্সেটিলা । (২) ২৪৫ 
ফস্ফরাস । (২) ২৪৪, ২৪৫। 

ফস্ফরিক এসিড | (২) ২৪৫। 
ফেরাম । (২) ২৪৪ । 

১৯। “কোমাভিজিল বা! টাইফ- 

মেনিয়।”, অচৈতন্তাবস্থায় উন্নীলিত 

চক্ষু সহ অস্পষ্ট কথন। 
ওপিয়াম | (১) ৩৩৪ | 
ভেরেটাম এল্। (১) ৩৩৪। 

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৩) ৩৩৪) ৩৩৭ 1 

২০। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিনা ব! 
এক্শন ও রি-এক্শন | 

একনাইটাম | (১) ১৪১ ২৭) ৪৫। 

ওপিয়াম। (১) ১৪৩। 
বেলাডনা। (১) ৪8৫। 

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪২। 

ভেরেটাম ভিরি। (১) ২৭। 

২১। ক্রোধ, শোক, হুঃখ, ভীতি 
অথব! নৈরাশ্ত প্রভৃতি মানসিক 

উপঘাত-_-রোগ-কারণ। 

ইগ্রেসিয়া। (১) ২১। (২) ৩২০ ৩৩৭, 

সত ৩৩৯৪ ৩৪০ । 

ইপিক্যাক। (২) ৩৬৪) ৩৮০ | 
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একনাইট । (১)২১।॥ (২) ৩৬৪। (8) এসাঁফটিডা। (২) ৩৪১। 
১২৮। ভালেরিয়ানা । (২) ৩৪১। 

এনীকাড়িয়াম । (১) ৩৮৭। ও ঘন্মপ্ররুতি 
ওপিয়াম। (১)২১। (২) ৩৩৭১ ৩৩৯ । চি ঘরের স্থান ও ঘর / 

(৩) ৩৫০১ ৩৭১১ ৩৭২ | (৪) ১২৮। 

কুপ্রাম। (২) ৩৩৯ । 

ক্যামমিলা । (২) ৩৩৯১ ৩৫২১ ৩৬৪১ ৩৬৮১ 
৩৭২, ৩৭৫ | 

গ্লোনোইন। (২) ৩৩৯। 

জেলসিষিয়াম । (৪) ৬৭। 
নাকৃস ভমিকা। (২) ৩৫২, ৩৬৪ । 
নেট্রাম মিউ । (২) ২২৮। 
পাল্সেটিলা । (২) ১৭২। 
বেলাডনা । (১) ৫৪) ১০৭ । (২) ৩৩৯। 

ব্রায়নিয়। | (১) ১০৮? ১২৪; ৯৪৬। (২) 

৩৬৪) ৩৭২। 

ভেরেট্রাম এল্। (১) ২১। (২) ৩৩৯। (৪) 

১২৮। 

ট্যাফিসেগ্রিয়া । (২) ৩৬৪ 
্যামনিয়াম । (১) ২৮১। 
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৩) ৩১৫১ ৩১৬। 

(২) ৩৩৯ । | 

২২। গলমধ্যে “করুক রুক্” শব্ব। 

সিনা । (২) ৪০৪ । 
স্যাঁণ্টনাইন্। (২) ৪০৪ । 

' ২৩। গীতি-বাছ সহ রোগনসন্বন্ধ । 
একনাইটাম । (১) ৩। 
ট্যারেন্টল1। (৫) ৩*৯। 
নেষ্ট্রাম কার্ব। (১) ৩। 
ই্যামনিয়াম । (১) ২৯২। 
হ্যাবাইনা। (১) ৩। 

২৪। গ্লোবাস হিষ্টরিকাস বা গল৷ 
বাহিয়া পিগাকার বস্তু উঠা। 

ইঞ্নেসিয়া। (২) ৩৪*। 

আর্সেনিকাম । (১) ২৩২। 
৷ ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫ । 

| কার্ধ ভেজ। (২) ৭৩। (৩) ৩৯৫। 
 ক্যাক্ষেরিয়! কার্ব। (৩) ২৭%। 
 ক্যাক্ষেরিয়া ফস। (৩) ২৭*। 
 গ্্যাফাইটিস | (৪) ১১১। 
৷ নাইভ্রাম। (১) ২৩২। 
৷ বেলাডন! । (১) ৬৮ । 

। ব্যারাইটা কা্ব। (৪) ১১১। 
| ভেরেট এল । (১)২৩২। (৪) ১৩৯। 
৷ মাকুরিয়াস। (১) ২৩২) ২৪*। 
| সিলিসিয়া | ৫) ১১০১ ১১১। 
৷ সরিণাম। (১) ২৩২। (৪) ১১১। 

[স্যানিকুলা। (৪) ১১১। 

২৬ । শ্ত্রাণশক্তির অভাব । 
( গুল-বাযু দেখ । ) 

৷ ২৭। স্বাণশক্তির কষ্টকর প্রখরতাদি। 
| ককুলাস ইও.। (৩) ৬৪। 

৷ কল্চিকাম। (৩) ৬৪। 

| ২৮। ভ্বাণ অসহিষ্ণুতা । 
র ( গুল্স-বায়ু দেখ। ) 

২৯। চক্ষু ও চক্ষুমণির বা পিউ- 
পিলের বিস্তৃতি 

বেলাডনা । (১) ৬৭, ২৯৩, ২৯৪ । 

্যামনিরাম। (১) ২৯৩ ২৯৪। 

৩০। চাপে রোগের হাস অথব৷ 

বৃদ্ধি। 
ক্যালি কার্বনিকাম। (১) ১২৮। 
পাল্সেটিলা। (২) ১৮৮। 
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ফস্ফরাস্। (৪) ২৩০। সিলিসিয়া । (১) ৩৯২। 
বেলাডনা। (১) ১২৮। সাল্ফার। (১) ৩৯৩। 

্রায়নিষ়্া | (১) ১২৮। সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩) ২৯১) ২৯৪৫ । 

৩১। চিকিৎস! সম্ঘপ্ধে জ্ঞাতব্য ধিষয়। হিপার সাঙ্গ । (১) ১৬৯ ১৭৭ ৩৯২। 

4 (২) ৩৪৫ । 
আর্সেনিকাম। (২) ৩৯। | তর ০ 

ইগ্মেসিয়া । (২) ৩৩৪ | ৩৩। জলশোথ বা ইডিমার 

'ওপিয়াম | (৩) ৩৬৫) ৩৬৯ | বর্তমানতা ৷ 

নাক্স ভমিকা। (২) ১২৯। এপিস। (৪) ২৯৭ 
নেটাঁম মিউ। (২) ২৪৩। 
পাল্সেটিলা | (২) ১৮৫। 8 । জলাতঙ্ক এবং শোত-জল-শবা- 

সিনা। (২) ৪০৪। শ্রবণ ও জল ব৷ তছ্ধৎ চাঁকচিক্য- 
সরিণাম | (৩) ৪৩৫। শালী বস্ত-দর্শন রোগের ব৷ 

স্যান্টনাইন্। (২) ৪*৪। রোগবৃদ্ধির কারণ । 

৩২। ছিপি, গৌজ, কাটা, গোলা বা কান্থারিস। (১) ৩৪৯। 

গুল, লোহার পঙতর, ব্যাণ্ডেজ বা বেলাডন।। (১) ২৯৪; ৩৪৯ | 

» ডিও এ প্রভৃতি ্রটামনিয়াম | (১) ২৯৪) ৩০১। 

558 হাইড্রফবিনাম । (১) ৩৪৯ । 

ধন বসত হায়সায়ামাস । (১) ৩৮৮, ৩৪৯। 

% রা 1 ৩৫। জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব । 
আজেন্টাম নাই । (৪) ৪৩৮। 

উৎপাদনের অন্ভূতি 1 আসেনিকাম এল ।' (২) ২৫১। (৫) ৩১৭ 

আর্জেণ্টাম নাই | (১) ১৬৯) ১৭৭, ৩৯২ । ৩৮৮ | 

ইগ্নেসিয়! । (২) ৩৪৫ | একনাইটাম । (৩) ১৪৯। 

এনাকাডিয়াম । (১) ৩৮৭) ৩৯২, ৩৯৩ । এ্টিম কুড | (৩) ১৪৯ । 

এলুমিনা । (১) ১৬৯ । এলাম্থান । (৩) ১৪৯। 
কাবাঁদিক ঈসিড । (১) ৩৯২। ক্যালি বাই । (৪) ৩৭০। 
ক্যাক্টাস। (১) ৩৯২, ৩৯৩। চেলিডনিয়াম । (১) ১৯৫) ২০২) ২৩১১ 

ক্যালি কার্ধধ। (২) ৩৪৬ । ৩৭৫। 
ডলিকস। (১) ১৭৭) ৩৯২। ট্যারাকূসেকাম। (২) ২৫১। (৫) ৩১। 
নাইটি,ক এফিভ | (১) ১৬৯) ১৭৭? ৩৯২। নাকৃস ভমিকা | (২) ১১৭। (৩) ১৪৯ । 

(২) ৩৪৬। (৪) ১৬৩, ১৬৪ | নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৫*। (২) ৩১। 

নেটাম মিউ। (২) ৩৪৬। পাইলাম । (১) ১৯৫, ২০২) ২৯১। 

ভ্যালেরিয়ানা । (২) ৩৪৬। (৫) ৩৮৮। 
মাকুরিয়াস । (১) ১৬৯। ব্রায়নিয়া । (৩) ১৪৯। 
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মার্ক প্রোটো-আই । (১) ২৫৬। 

মাকুরিয়াম। (১) ১৯৬; ২০২) ২৩১। 
(৩) ১৪৯ । (৫) ৩৮৮। 

যাক্ক। ফিলামেণ্টস! | (৫) ৩৮৮। 
রাসটকৃস। (১) ১৯৬; ২০২) ২৩১। (৫) ৩১, 

৩৮৮ | 

রেণাঙ্কুলাস ক্ষি। (৫) ৩১। 
ল্যাকেসিস্! (৪) ১১৪। 

্্যামনিয়াম | (৫) ৩৮৮ | 
সাল্ফ । (৩) ১৪৯। 

সিপিয়া। (২) ২৭৩। 

৩৬। দ্ৈবস্াপাল্পত৷ ও শ্রীতানগভূতি। 
ক্যাক্ষেরিয়। কার্ধ্ধ। (৩) ২৭১। 
পাল্সেটিলা। (২) ১৯০। 
সিলিসিয়া । (৪) ১১০। 

৩৭। জৈবরসক্ষয়-_-রোগকারণ। 
সিক্কনা | (৩) ৭৬১ ৮৯। 
সিক্কনা সাল্ফ । (৩) ৭৫। 
ফস্ফরিক এসিড । (৪) ১৯৮। 

৩৮। জালা বা বাগিং। 
এম্থণমিনাম। (৫) ৩২৪। 
আসেনিকাম। (২) ৪৬, ৪৭ | (৩) ২৭১ 

৩০৩) ৩৯৮ । (৫) ৩২৪১ ৩২৫ । 

কার্ধ ভেজ। (৩) ৩৯৮। 

'কাব্বলিক এলি | (৫) ৩২৫। 

ক্যান্থারিস্। (৩) ৩৯৩ ৩৯৪ । 
ক্যামমিলা । (৩) ২৭। 
ফসফরাস । (২) ৪৭ । (৩) ২৭। (৪) ২২৭। 

মেডরাইনাম। (৩) ২৭। 
টেরেপ্টলা কু। (৫) ৩২৫। 
লাইকপড। (৩) ২৭। 

ল্যাকেসিন। ৫) ৩২৫। 
সাল্ফার। (২)৪৭। (৩)২৭। 

সিকেলি। (২) ৪৭। 

৩৯। ডিস্ক্রেশিয়া, ডায়াখিসিস্ 
এবং ক্যাকে কৃশিয়া । 

আসেনিকাম। (২) ২৫। 

কোকাস ক্যা । (৩) ২৫৩। 
নেট্রাম মিউ । (২) ২৩২। 
মাকুরিয়াস। (১) ১৯৯। 
লাইকপড। (৩) ২৫১। 

৪০। তাগোচ্ছ্াস, ঘর্ম ও 
মুচ্ছণর ভাব। 

এমিল নাই । (২) ২৮৯) ২৯%। 
ক্যালি বাই। (২) ২৮৯, ২৯*। 
ল্যাকেসিস। (২) ২৮৯) ২৯০ । 

সালফার । (২) ২৮৯। (৩) ২৭| 

সাল্ফ এসি। (২) ২৮৯। 

সিপিয়া। (২) ২৮৯। 

৪১। তৃষ্ণ) এবং জলপান। 
আসেনিকাম। (১) ৩৫৯) ৩৭০) ৩৭১। 

(২) ৫১৪৪১ ৪৫। 

ইউপে পাপ্পু । (১) ৩৫৯) ৩৭৪) ৩৭১। 

একনাইটাম | (১) ১৬ ১২৯। (২) $৫। 
এপিস। (২) ১৯১। (৪) ৭৭। 
ক্যান্ষর । (১) ৩৫৭। 

ক্যাক্কাব্রিলা । (১) ৩৭০১ ৩৭১ । 
চেলিডনিয়াম। (১) ৩**। 

জেল্সিষিয়াম । (৪8) ৭৭ | 
নাকস, মক্কেটা। (২) ১৯১। 
পাল্সেটিলা। (১) ২২, ১৯৬। (২) ৭১৪ 

৯১ | (8) ৭৭। 

ফমফরাল। (৯) ৪৫। 

বিস্মাথ। (২) ৪৫, ৪৬ 
বেলাডনা। (১) ১২৯। 

ব্রায়নিয়া । (১) ১২৯। 
মাকুরিয়াস। (১) ০২, ১৯৩। (২) ১৮২। 

॥ (১) ৩৫৯) ৩৭*১৩৭১। 
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ত্বগুস্তেদ-বিশিষ্টত এবং 
কও্য়ন-প্রকৃতি। 

৪২। 

ইপ্সেসিয়া । 
এলুমিনা ( এলাম )। (৩) ২৪। 
এসাফিটিডা । (৩) ২৪। 

কার্বধ এনি। (৩) ২৪। র 
ক্যামমিলা। (৩) ২৪। ূ 
ক্রোটন টিগ। (৩) ২৪। ৰ 
গর্যাফাইটিস্। (৩) ২৪১ ৪৩২, ৪৩৩ | (৪); 

৪১২১ ৪১৩। 
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯*। র 

পীল্সেটিলা । (৩) ২৪। র 

বোরাকৃ্সপ। (৩) ২৪। | 
মাকুরিয়াস। (৩) ২৪। 
মেজিরিয়াম । (৩)২৪। ৃ 

রাস্টকৃস। (৩) ২৪। | 
লাইকপড | (৩)২৪। 

সালফার | (৩) ২৪) ২৫? ৪৩২ ৫৩৩ । 
সিলিকন। (৩) ২৪। 
সরিনাম | (৩) ২৫, ৪৩২, ৪৩৩। 
হাইড্র্যাঠিস। (৩) ১৪। | 
হিপার সালফ। (৩) ২৪। 

৪৩ । ছূর্বলতা ব1 ডিবিলিটি এবং | 
নিষ়-চুয়াল ঝুলিয়া পড়! প্রভৃতি । 

আয়ডিয়াম । (২) ২৪৫। 
আঁসেনিকাম। (২) ৪১, ৪২? ২৪৪। 

(৩) ৬৩) ৩৯৬ | (৪) ১৮১। 

এব্রটেনাম । (২) ২৪৪ ২৪৫ | 
এসেট এসিভাম। (২) ২৪৪। 
ওপিরাম্। (৪) ১৮১। 

কলচিকাম | (৩) ৬৩। 
কার্বধ ভেজ। (৩) ৩৯৬। 
ক্যালি কার্ধ। (২) ২৪৫। 
গ্র্যাফাইটিস। (২) ২৪৪১ ২৪৫ | 
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(৩) ২৪ । | 

| আসেনিক । 

জেজ.সিমিয়াম। (৪) ৭৬, ৭৭। 
নেটাম মিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫। 

পাল্সেটিলা। (২) ২৪৫। 
ফস্ফরাস্। (২) ২৪৪, ২৪৫ । (৪) ২২৭। 
ফসফরিক এসিড । (২) ২৪৫ 
ফেরাম। (২) ২৪৪ । 

মিউরিয়েটিক এসিড । (৩) ৩৯৬। (৪) ১৯৮০ 
১৮১ । 

| ল্যাকেসিন। (৪) ১৮১। 

সিঙ্কনা । (১)২৪৫। (৩) ৮৯। 
সোরিনাম । (৩) ৪৩৫। 

881 ধাতু বা কন্ষ্টিটিউশন্। 
আঘণিকা। (৩) ১১২। 

(২) ৪, ১৩। 

ইগ্রেসিয়।। (২) ৩১৮ ৩১৯ । 

একনাইট । (১) ৩, ৪, ৪৩, ৪৪ | 
এনাকাডিয়াম। (১) ৩৮৫ । 
কল্চিকাম । (৩) ৫৫। 

ক্যাক্ষেরিয়া কার্ব। (৩) ২৬৯ 
চেলিডনিক্লাম । (১) ৩৫৮। 
শ্রাফাইটিস্। (৪) ৪?*-_৪০২) ৪১১১ ৪১২ 

নেটাাম মিউ । (২) ২২৬। 
পাল সেটিলা। (২) ১৬৮, ১৬৯১ ১৭* | 

ফসফরাস, | (৫) ২১০১ ২২৬, ২২৭। 

নাকৃসভমিকা। (২) ১০১১ ১০২ ১০৬১ ১০৮। 

বেলাডনা । (১) ৫১, ৫২১ ৬৩। 
ব্যারাইট। কার্ব। (৫) ১৭২, ১৭৩। 
ত্রায়নিয়া । (১) ১২৩। 
ট্যামনিয়াম। (১) ২৭৭। 
সাইলিসিয়া। (৪) ৯৫১ ১০৮১ ১০৯১ ১১ 

সালফার । (৩) ৩১ 8, ৪৩১ । 

সিকেলি । (৫) ৩৭* | 
সিশ্কনা। (৩) ৭৫। 
সিনা । (২) ৩৯৬। 

সিপিয়া । (২) ২৭*। 



[ ৫8৬/০ ] 

সোরিনাম। (৩) ৪৩২। 1 মেডরাইনাম | (৫) ৩৩৬ ৩৩৭। 
হায়সায়ামাস্। (১) ৩১৩। সিকেলি। (৫) ৩৩৭। 
হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৩ ১৫৪ । ৪৮ । পুরাতন রোগ-বিষ-বাম্প বা 

8৫। নাদাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও ক্ররণিক-ডিজিজ-মায়ার্দম_ _সৌরা, 
বিস্তার ৷ সাইকোসিল্ এবং সিফিলিস্। 

এষ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮। 
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮০। 

০৮০১৪ ১০৬.1সকালি কারা]. (8:৯1 
হি দির। চি হি ক্যালি বাই । ৫৪) ৩৬৩) ৩৭৮ । 

৪৬। নিদ্রা, তামসী নিদ্রা ও ক্যাক্কেরিয় কার্ব | (১) ১৫৮১ ১৫৯। 

নি্রানুতাদি এবং নিদ্রাত্তে রোগের ট্বাকুলিনাম। (১) ৯৮*। 
হি রোতে । ডাক্কামারা। (১) ১৮১। (৩) ৪8৪৫। 

একনাইটাম । (১) ২৪ । 

হাস অথবা বৃদ্ধি | থুজা। (5) ১৪৬, ২৬৪, ২৬৫) ২৮০৯ 

এন্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯। ৩৭৮ 
এপিস। (৩) ১৬৯। নাইটিক এসিড । (৪) ১৫৪, ২৮৭ 
ওপিয়াম। (৩) ১৬৯১ ৩৬৪। পালসেটিলা | (8) ৩৭৮। 

নাকৃস্ মন্ষেটা । (৩) ১৬৯। (৫) ৫৫৪ | ূ মাকুরিয়াস্। (১) ১৫৮ । (৪) ১৫৬১ ২৮০। 
ফস্ফরিক এসিড | (৪) ১৯৮। মেডরাইনাম | (৫) ৩৩১। 

বেলাডনা। (৩) ৩৬৪ । রাস্টকৃস, | (৩) ৪8৪৫। 

ল্যাকেসিস্। (৩) ২৭। ্যাফিসেগ্রিয়। । (৪) ১৮০। 
্যামনিয়াম । (৩) ৩৬৪। সার পেরিলা | (৪) ৩৭৮। 
হায়সায়ামাস । (৩) ৩৬৪। সাল্ফার। (১) ১৫৮, ১৫৯১ ১৭৩, ১৭৪, 

৪৭। পতন, হিমাঙ্গ বা কোল্যাপৃস্- ১৭৫1 (৩) ৭, ৯--১২। (৪) ২১৪। 
সিপিয়া । (২) ২৭৪১ ২৭৭। 

রঃ লক্ষণাদি | ৰ সোরিনাম । (৩) ৪৩৫) ৪৩৬, ৪৩৭। 

আসেনিকাম। (৪) ১৩৯। (€) ৬৩১ 

একনাইটাম্। (১) ৪৫। (৪) ১৪*। হিপার সালফ। (১) ১৫৮, ১৬৭১ ১৭২-_ 
কার্ব ভেজ। (৩) ৪০৫1 (৫) ৩৩৭। ১৮৩ 

কুপ্রাম মেট । (8) ১৩৯১ ১৪০। 
ব্যাক 052167558887 ৪৯ প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে 

(৫) ৩৩৭১ ৪৪২, 8৪৪ । বিশেষ বিবরণ । 

ক্যালি ফেরো-সায়া। (৫) ১৪৭। আর্পিক। (৩) ১২৩। 
জ্যাবরেগ্ডাই । (৫) ৪১২। নাকৃস্ ভমিকা । (২) ১২৯১ ১৮৫) ১৮৬ । 

টেবেকাম। (৫) ২৭১। নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩। 

ভেরেক্রাম এল্। (৪) ১৩৯) ১৪*। পালসেটিলা। (২) ১৮৫১ ১৮৬। 



[ ৫এ* এ 
সালফার । (৩) ২৪। 
সিঙ্কনা। (৩) ৮৯। 
সিনা । (২) ৪*২। 

৫৬1 প্রদাহের অভাবাদি। 
বেলাডনা । (১) ২৯১, ৩৩২ । 
্যামনিয়াম। (১) ২৯১, ৩৩২। 
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২। 

৫১। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম | 

এনাফাডিয়াম । (১) ৩৯২। 
কুপ্তাম! (৩) ২৯৪ । 

থুজা। (৪) ২৭৪ । 
বেলাডনা। (১) ৬৬, ২৯১ । (৩) ২০৪। 
উ্্যামনিয়াম । (১) ২৯১১ ২৯৩। 

হায়সায়ামাস। (১) ২৯১১৩৩৩। (৩) ২০৪ | 

৫২। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের . 
পর রোগের বৃদ্ধি। 

আসেনিক। (২) ১৩৬। 
এগারিকাস। (২) ১৩৬। 
এনাকার্ডিয়াম । (২) ৩৬১১ ১৩৭। 
কষ্টিকাম | (২) ১৩*১ ১৩৭। 
গ্র্যাফাইটিদ । (২) ১৩৭। 
মাক, ভমিক!। (২) ১৩৫--১৩৯ । 

ন্ট্রাম মিউ 1 (২) ১৩৭) ১৩৮। 

্রায়নিয়া। (২) ১৩৮। 
সালফার । (২) ১৩৮। 

৫গ। প্রেমবিষদ্নক নৈরাশ্ঠয ও 
_ দ্বেষাদি। 

ফস্ফাঁরিক এসিড । (১) ৩৩৪ । 
হায়সায়ামাস, | (৪) ১৯৯। 
৫৪। বস্তবিশেষ তক্ষণে ঝবোগোৎ- 

প্ভি। 
আদেনিকাম। (২) ৬ ১৭১। 

ক্যান্ষর | (২) ১৭২। 

ক্যালকেরিয়া। (২) ১৭১। 
চায়না । (২) ১৭১। (৩) ৯৪। 
থুজা। (২) ১৭১। 

নিকোটিনা । (২) ১৭১। 
নেট্রাম কার্বব। (২) ১৭১। 
নেট্রাম মিউ | (২) ১৭১) ২৬০ 

পালসেটিলা। (২) ১৭১১ ১৭২) ১৮৯ ॥ 

ব্রায়নিয়।। (১) ১৪৭। (২) ১৭১। 

ব্রমিয়াম। (২) ১৭১। 

লাইকপড । (২) ১৭১ ১৭২। 

ট্যাফিসেখ্রিয়া । (২) ১৭২। 

সালফাঁর। (২) ১৭২। 

৫৫1 বহুভাষিতা, অত্যধিক 
কথাবল! বা লোকোয়াসিটি। 

| এগারিকাস। (৪) ২১। 
ক্যানাবিস ইত্ডিকাঁ। (৫) ৪৪৮। 
বেলাডনা। (১) ৬৬। 

ল্যাকেসিস। (১) ২৯৩, 
(8) ২০১২১। 

ই্ামনিয়াম । (১) ৭৭, ২৭৮, ২৯৩ ২৯৬৯ 

| ৩৩৩1 (৪) ২১। 

হায়সায়ামীস 1 (১) ৩৩৩ । (৪) ২১। 

বক্ষমধ্যে শ্লেম্বার ঘড় ঘড় 
শন্দযাদি। 

এন্টিম টার্ট। (৩) ১৬৭১ ১৬৮। 
ওপিয়াম । (৩) ১৬৮। 

৯৬, ৩৩৩ । 

৫৬। 

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৮। 

৫৭। বিবমিষ। বা! লসিয়া ও 

বমন। 

ইপিক্যাক। (৫) ৩৭৯) ৩৮৭ | 

এট্টিম টার্ট। (২) ৩৮৭। 



[৫৮ এ 
এপোমাফিয়া | (২) ৩৮৭। 
জিঙ্ক। (২) ৩৮৭। 

'ডিজিট্যালিস। (২) ৩৮৭ । 

পাল্সেটিলা । (২) ৩৮৭ । 

লোবেলিয়। । (২) ৩৮৭ | 

সালফার । (২) ৩৮৭ | 

৫৮। বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা 

এবং মলঘ্বারের সঙ্কোচনাদি। 

আর্ণিকা! (৩) ১১৩। 

ইগ্নেসিয়া । (২) ৩১৯, ৩৩০ | 

ইপিক্যা্ষ। (২) ৩৭৯। 
ইস্কুলাস। (২) ২৬১। 
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৬। 

এমনিয়াম মিউ । (২) ২৪৯। 
এলুমিনা | (২) ২৬১ । 
ওপিয়াম। (১) ৩৫৯। (২) ১০৩। 
কলিন্ননিয়া । (২) ২৬১ । 

কল্চিকাম। (৩) ৬১। 

গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩৮৮ | 
চেলিডনিয়াম | (১) ৩৫৯। 
থুজা | (৪) ১১১? ২৭৪ । 

নাইটিক এসিড । (২) ২৪৯। 

নাকস্ ভমিকা। (১) ১৩০, ৩৮৭ । (২) ১০৩, 
১২৩) ১৩৪, ১৩৫ । (৩) ১৪১। 

নেট্রাম মিউ। (২) ২৯৮, ২৪৯) ২৬১। 

প্লান্থাম। (১) ৩৫৯। 

্রায়নিয়া। (১) ১২৯, ১৩০। (২) ১০৩ 

২৪৮ । 

রিয়াম | (১) ১৮৫। (৫) ৪৩৮ । 

রেটযানিয়া। (২) ২৬১। 

লাইকপভিগ্নাম। (৩) ১৪৭। ১৪৮ । 
সাইলিসিয়া । (৪) ১১১। 

সালফার। (২) ১০৩। (৩) ৬ ১৯১২০ | 

সিঙ্কনা। (৩) ৮৭। 
সিপিয়া । (২) ২৬১, ৩০৭ ৩০৮ । 

স্তানিকুলা | (১) ৩৫৯। (৪) ১১১। 

৫৯। বেদনার প্রকৃতি, তাহার 

হাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার 

_অভাব। 

আর্শিকা। (৩) ১২৩) ১২৫। 

আসেনিক | (১) ১৯ । (৩) ৩০৩। (৪) ২? 

২৯৬ । 

একনাইট । (১) ১৮) ১৯ । (৩) ১২৪। 

এপিন। (8) ২৯৫, ২৯৬ । 
ওপিয়াম। (১) ২৯৪। (৩) ৩৬৪। 

কফিয়। | (১) ১৯। 
কলসিস্থ। (১) ৩৬৯ | (৩) ১৮৮১ ১৮৯। 

ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৩; ৩০৪ | 

ক্যামমিলা | (১) ১৯ । (২) ৩৫২, ৩৫৭, 

৩৬৪. ৩৬৫ 

চেনপভিয়াম | (১) ৩৬৮ । 

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯ । 

নাকন, ভমিকা। (২) ১*২। 

পালসেটিলা। (২) ১৭১। 
ফস্ফরাস। (8) ২৯৫, ২৯৬। 

ফাইটলেক্কা। (৩) ১২৪ 

বভিষ্ট। (৩) ১৮৯। 
বেলাডনা | (১) ৬৭। 

ব্যাপ্টিসিয়। | (৩) ১২৪। 
ব্ায়নিয়া । (১) ৩৬৮, ৩৬৯ | (৩) ১৮৯। 

ভেরেটাম এল. | (৩) ১৮৯। 

রাসউকস। (১) ১৯। (৩) ১২৪। 

রুটা। (৩) ১২৪। 
রেণাঙ্কু বান্থ। (১) ৩৬৮ 

লাইকপড। (১) ৩৬৯। 



[ ৫৮৮০ ] 

ক ঃ রা রী টা 1 ৬৪) মলদ্বার, গলদেশ, এবং উদর 
1 ১) ১৩৩ । 

র্যামনিয়া। (১) ২৭৯৪ (৩) ৩১৪। প্রভৃতিতে সক্কোচনের অনুভূতি । 

মালফার । (৪) ২৯৬। 

সিঙ্কনা। (১) ১৫৯ | (৩) ৭৫) ৯৫| ল্যাকেসিস। (৪) ২১। 

হিপার সালফ। (১) ১৫৯। ৬৫। মলদ্বার, নাসিকারন্ধ, এবং 

৬০1 তক্ষ্যবস্ত দর্শনে অথবা  কর্ণকুহর প্রভৃতি শরীর-বাহা- 

তাহার আত্রাণে বনোদ্রেক । 1 দ্বারের রক্তিম! ও ক্ষতাদি। 

আরেনিকাম। (২) ২৭৪। নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৪ । 

চিকাম। (২) ২৭৪। সালফার। (৩) ২৬। 
নাক্স ভমিকা। (২) ২৭৪। 
পালসেটিলা। (২) ১৭১। ৬৬। মলদ্বারের শিথিলতা এবং 

সিপিয়া । (২) ১৭৪ । লৈচ্ছিক রূপে ব৷ অসাড়ে 

৬১। ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং মলত্যাগ । 

ভীতি বশতঃ রোগ । ৃঁ এপিস। ৫) ২৯৩ । 

আর্দেনিকাম | (১) ১৮ (২) ৪২১৪৩১৪৪ | | এলো (৩) ৪২ | (৪) ২*৩, ৯৫০ 

ইগ্রেসিয়। | (১) ২১। ূ (৫) ১৯৮। 

একনাইটাম | (১) ১৬১ ১৭১ ১৮) ২১১ ৩৪ । ওলিয়েগ্ীর। (৩) ৯৬, থ। (৫) ৪৫৫ 

(২) ৪২। ূ চায়না । (৩) 8৪ | 

ওপিয়াম। (১) ২১ ' ফস্ফরাস। (৪) ২২৯, ২৩০১ ৪৫০। 

কফিয়া। (১) ১৮। ফসফরিক এসিড | (৪) ২০৩। 

ভেরেটাম এল. । (১) ২১। ্রায়নিয়া। (১) ১২৫১ ১৪৭। 

ই্্যামনিয়াম । (১) ৭৯১ ৩০২ । ৰ 

সরিনাম । (৩) ৪৩৪ । ৃ ৬৭। মন্তিফ ও মানসিক লক্ষণের 

| হায়সায়ামাস । (১) ৬ ৩১৪ । | তুলনা । 

৬২। তৃতপূর্বব কারণসম্তত রোগ। | ইগ্লেসিয়া। (২) ১৬২। 
 ক্যামমিলা । (১) ১৪৭, ১৪৮১। (২) ১৩১, 

কার্য ভেজ। 28 ৩৬৩---৩৬৬ । 

৬৩ । মনুযাসঙ্গ এবং আলোক নাক্স, ভমিকা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) 

১৩১) ৩৬৩। 

ভালবাসা । ব্রায়নিয়া । (১) ১৪৭) ১৪৮1 (২) ১৩২, 

ট্যামনিয়াম | (১) ২৯৩। | ৩৬৩ | 
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্টাফিসেত্রিয়া। (২) ১৩২। 
সিনা । (১) ১৪৭১ ১৪৮1 (২) ১৩১। 

৬৮। মস্তিষ্কে জলপতন (উজ 890108) 

বৎ অনুভূতি | 

কার্ব এনি। (৪) ৩৩৩। 
বেলাডনা | (৪) ৩৩৩ । 

রাস্টক্স্। (৪) ৩৩৩। 
সালফুরিক এসিড । (৪) ৩৩৩ | 
সিঙ্কনা 1 (8) ৩৩৩। 

স্প[ইজিলিয়া । (৪) ৩৩৩] 

৬৯। মানসিক দৌর্বলাবাঞ্জক লক্ষণ 

-অবসাদ, বিষণ্নতা, কোমলতা) 

পরিবর্তনশীলতা৷ এবং 

ক্রনদনাদি | 
ইগ্রেসিয়া । (২) ১৮৭, ২৪৬) ২৪৭) ৩৩১ | 
এপস (২) ১৮৭॥ 
নাকৃস্ ভমিকা। (২) ২৪৭। 
নাক্স্ মক্ষেটা । (২) ১৪৮ ২৪৬। 
নেট্রাম মিউ। (২) ১৮৮১ ২৪৬১ ২৪৭। 

পাল সেটিলা। (২) ১৮৬; ১৮৭) ২৪৭। 

ফস্ফরিক এলিড | (৪) ১৯৯। 
রাস্টকস্। (২) ২৪৭। 
লিলিয়াম টাই । (২) ১৮৭। 

সরিনাম | (৩) ৪৩৪ । 

ইপিক্যাক। (২) ৩৬৪। 
একনাইটাম । (১) ২১। (২) ৩৬৪। 
ওপিয়াম। (১) ২১। (৪) ৪৪৬ 

কামমিলা। (২) ৩৫৩) ৩৬৪। 
জেল সিমিয়াম | (৪) ৪৪৬। 
নাকস তমিকা। (২) ৩৬৪ | * 
ব্রায়নিয়। । (২) ৩১৪। 
ভেরেট্রাম এল | (২) ৩৩৯ | (৪) ৪৪৬ 

৭১। মুক্ত বাবুর প্রয়োজনীয়তা | 
পাল্গসেটিলা। (২) ১৮৯। 
রাস্টক্ম। (২) ১৯০। 
সাল্ফার। (৩) ২৫। 

৭২। মুখগহ্বর-_দস্ত, দন্তমাড়ি ও 

জিহ্বাদির লক্ষণ । 
কা।লি বাই। (৪) ৩৭০। 
চেলিডনিয়াম। (১) ২৩১। 
খুজা। (৪) ২৭৪। 
নাইটিক এসিড । (৪) ১৮২। 
পডফাইলাম। (১) ২৩১। 

মার্ক প্রোটো-আই | (৪) ৩৭০ | 
মাকুরিয়াস | (১) ২৩০, ২৩১। (৪) ১৮২। 
মিউরিয়েটিক এসিড | (৪) ১৮১) ১৮২। 
রাস্টকস্। (১) ২৩১। (৪) ৩৩২। 

৭৩। মুখমণ্ডল, নাসিকা ও ওষ্ঠাদি 

স্থানে রক্তিমা, কলঙ্ক এবং রস- 

বিদ্বিক! প্রভৃতি । 
৭০। মানসিক ভাবোত্তেজন। (ভীতি | আর্েনিকাম। (২) ৪০২। 

প্রভৃতি ) বশতঃ রোগ । 

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৬। 
ইগ্নেসিয়া । ২১। (২) ৩২০। 

এন্টিম জুড । (২) ২৪৮। 
এষ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮। 
ওপিয়াম । (৩) ৩৬৫। 
কোনায়াম। (২) ২৪৭। 
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কামমিলা। (২) ৩৫২, ৪০৩ । 
ক্যাঙ্মর । (২) ৪*২। 

জেল্সিমিয়াম | (৪) ৭৫। 
টেবেকাম । (৩) ১৬৮। 
টেলুরিয়াম। (২) ২৭২] 
নাইটিক এসিড | (২) ২৪৮। 
নেটাম মিউ । (২) ২২%) ২৪৭, ২৪৭। 

বেলাডনা | (১) ৬৫। 

ভেরেট্রাম এল। (২) ৪*২। 
রডডেগুন। (২) ২৪৭। 

লাইকপড়। (২) ২৪৮। (৩) ১৬৮। 

সালফার । (৩) ২৬। 

সিনা । (২) ৪০২। 
সিপিক়্া। (২) ২৭২, ১৯৪ । 

স্যান্টনাইন। (২) ৪০২। 

হেলিবোরাম। (২) ৯৪৭। 

৭8। মুত্র-লক্ষণের বিশিষ্টতা। 

ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৪ । 

নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৪ । 

বেঙ্জোইক এসিড । (8) ৫২, ১৬৪। 
লাইফপড। (৩) ২৪৭। 

সালফাঁর। (৩) ৬। 
সিপিয়া। (৪) ১৬৪। 

৭৫। যে কোন প্রকার শয্যায় শয়ন 

করুক না কেন তাহার অসহনীয় 

কাঠিনতানুভূতি প্রযুক্ত কোমল 
শধ্যাংশের অনুসন্ধানে রোগীর 

অনবরত শয্যার চতুদ্দিকে 
স্থান পরিবর্তন । 

'সাশিকা। (৩) ১২৩। 
একনাইট। (৩) ১২৪। 

॥ চায়না । (৩) ১২৫। 
ফাইটলেক্কা । (৩) ১২৪। 

ব্যাপ্টিসিয়া । (৩) ১২৪। 
রাসউকৃস,.। (৩) ১২৪। 
| কুটা। (৩) ১২৪। 
ূ ট্যাফিসেশ্রিয়া । (৩) ১২৪ । 

] ৭৬। রস বা লসীকাগ্রস্থির স্ফীতি 

ও বিবৃদ্ধি। 

| ক্যান্ষেরিয়া কার্বব । (৩) ২৭০ 

৭৭। রোগলক্ষণের পর্য্যায়ক্রমিকত1। 
ূ ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩২ 

| ট্রামনিয়াম। (১) ২৯২। 

৪৮। রোগলক্ষণের বিভিন্ন 

পরিবর্তনশীলতা 

ইগ্নেসিয় | (২) ১৮৭) ৩১৮, ৩৩৩। 

একনাইটাম। (২) ৩৩৩ । 
ককুলাস ইণ্ড। (২) ৩১৮। 
কফিয়াজু। (২) ৩৩৪। 
নাঁকস, মন্ষেটা। (২) ১৮৮১ ৩৩৩ । 
পল সেটিলা। (২) ১৭১) ১৮৭ 

সাল্ফার। (৪) ৪১। 

৭৯। রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতি 

বিরুদ্ধ ভাব। 

ইগ্রেসিয়া | 

৮০ 1 রোগের পক্ষাঘাতিক বা রস- 

বাতিক মৌলিকত।। 

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৪ । 
রাসটকস্ | (৩) ৩৩১। 

(২) ৩১৮, ৩২৬। 
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৯৮১1 রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্তন 

সাল্ফার। (৩) ২৬। 

৮২। রোগের প্রাহ্র্ভাব কাল। 
একনাইটাঁম । (১) ২০) ৪১১ ১৭০ | 

কলচিকাম। (৩) ৫৬। 
কষ্টিকাম। (১) ২০। 
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৫। 

ডালকামারা । (১) ২১। (৩) ৪8৪৪) ৪৫১ 

নেটাঁম সালফ | (১) ১৭৫। 
মাকুঁরিয়াস | (১) ১৯৭, ২৬৭ | 

রাস্টক্সস। (১) ২১। (৪) ৩১৯। 

'ল্যাকেসিস। (২) ৮১। 

হিপার সালফ | (১) ২০ ১৭৭ | 

৮৩। শরীর চালনায় অথব 

বিশ্রামে রৌগের হাঁস বা বৃদ্ধি। 
কলচিকাম। (৩) ৬৩। 

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৭৩; ৩৭৪ | 

পাল সেটিল'। (১) ৩৭৩। (২) ১৯০ | 

বেলাডনা । (১) ৭৩, ৩৬৪ । 

ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮) ৩৭৩। (৩) ৬৩। 

(৪) ৩৩২ । ও 

রাসটক্স,। (১) ৩৭৩। (২) ১৯০ । (৪) ৩৩২। 

৮৪। শরীর বা শবীরাংশবিশেষের 

গঠনবিশিষ্টত। এবং শরীরাবয়ব 

সম্বন্ধে রোগীর অদ্ভূত কল্পন।। 

আর্জেন্টাম নাই | (৪) ৪৩৭, ৪৩৮ | 

ক্যাক্ছেরিয়| কার্ধব । (৩) ২৭০ | (৪) ১০৯, 

২২৬। 

ক্যাকেরিয়া ফস । (৩) ২৭০। 

গ্রযাফাইটিস। (৪) ৪১১১ ৪১২। 

ূ 

| (১) ২৯২১ ২৯৩ | (৪) ২৭৪ 

| ফস্ফরাস। (৪) ২২৬। 

ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ২৯২? ২৯৩। 

্যামনিক্াম | (১) ২৯২। 
সাইলিসিয়! ।--(8) ১০৮১ ১০৯। 

সালফার । (৪) ২২৬। 

৮৫। শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা 

শয়নোপবেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা 

রোগের হাস ও বৃদ্ধির কারণ। 
একনাইটাম ! (১) ৯। 

পালসেটিলা। (২) ১৮৮। 
বেলাডনা। (১) ৬৮। 

ত্রায়নিয়া। (১) ১২৮। 

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৪। 

৮৬। শরীরের এক পার্থ বা স্থান 
আক্রমণ অথবা আক্রমণের পর 

রোগের পার্বীস্তরে বা স্থানাস্তরে 

গতি। 
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭১ ৩৭২ । 
ফসফরাস । (৪) ২৩০ । 

বেলাডনা। (১)৬৮। (৩) ২৩৯। 

ব্রমিয়াম । (৩) ২৩৯ । 
। মার্ক প্রেটো-আই | (৩) ২৩৯। 
 রাস্টক্স। (৪)২০। 
লাইকপড | (১) ৩৭১ ৩৭২। (৩) ২৩৯। 

| (৪)২৭। 
ল্াকেসিস। (৪) ১৯, ২০, ৩০৯। 

| ৮৭। শারীরিক সমলতা, ছুূর্গন্ধ ও 

অপবিভ্রতা । 
সালফার । (৩) ২৪, ২৫১ ৪৩৪ । 

সোরিনাম । (৩) ২৫ ৪৩৩ । 
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৮৮। শৈত্য, তাপ, সিক্ত 
এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন 

প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের 

হাস বা বৃদ্ধির কারণ । 

আর্দেনিকাম। (১) ১৫৯। (২) ৪৫। 
একনাইটাম। (১) ২০) ২২) ৩০১ ৩১৪ ৩৩১ 

৪১১ ৭৭) ১২৫) ১৫৬। (৩) ৩৩৪, ৪ ৫১১ 

৪৫২। 
এন্টিম ক্রুড । (৩) ১৪২। 
কলচিকাম। (৩) ৫৬। 

কষ্টিকাম। (১) ২০১ ১৫৬। (৩) ৩৩৪ 

ক্যামমিল। । (২) ৩৫০ । 
চেলিডনিয়াম । (১) ৩৫৮, ৩৬০ । 

টুবাকুলিনাম । (১) ১৫৯১ ১৬০৪ ১৬১। 

ডালকামারা । (১)২০, ২১। (৩) 8৫১, 

৪৫২ | 
নাকস ভমিকা। (১) ১৫৯। 
নেটীম মিউ। (২) ২২৮। 
নেটাণম সালফ.। (১) ১৭৪১ ১৭৫। 
পাল সেটিলা। (২) ১৭২, ১৮৮১ ১৮৯) ১৯১। 

বেলাডনা । (১) ৫৪ । 

ব্যারাইটা। (৩) ৪৫১। 

ব্রায়নিয়! | (১) ১২৫। 

মাকুরিয়ান। (১) ১৯৭। 

রাস্টক্স। (১) ২৯, ২১ (৩) ৪৫১। 

(৪) ৩৩১। 

লাইকপডিয়াম । (৩) ২৩৯। 
সাইলিসিয়া। (১) ১৫৯। 
সালফার। (৩)৭। 

সিক্ষনা । (৩) ৭৭ । 
সরিনাম। (১) ১৫৯, 

(৩) ৪৩৪ । 

১৬০৭ 

হিপার সালফ | (১) ২৯৪ ১২৫) ১৫৪, ১৫৯; 

১৬০১ ১৬১১ ১৭১ । (৩) ৩৩৪) ৪৩৪ । 

১৬১। 

৮৯ । শোণিতক্রাব এবং শোশিত- 

সথ্গালন বিশৃঙ্খল! । 
ক্যালিবাই। (২) ২৯*। 
নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৫ 

নাইড্্রট, অব এমিল। (২) ২৯*। 
ফস্ফরাস। (৪) ২৩*। 
সালফার । (২) ২৮৯ 
সিপিয়া। (২) ২৯০। 

৯৩০ | শ্বাসকৃচ্ছ, এবং পাখার 

বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি | 
| কার্বব ভেজ। (৩) ৩৯৭। 
ডিজিটালিস। (৪) ৩৯৩। 
| ল্যাকেদিদ। (৪) ৯১। 

৯১। শ্ল্রেম্সীগুটিকা ও চর্মকীলের 

বর্তমানতা । 

কষ্টিকাম। (৪) ২৭৩। 

থুজা। (৪) ২৭৩, ২৭৪ | 

নাইটি ক এসিড | , (৪) ১৬৯। 

৯২। শ্ৈম্মিক বিল্লির শুফতা | 
নেটণম মিউ । (২) ২৩৭ | 

পাল সেটিলা ॥ (১) ১২৯। 

্রায়নিয়া। (১) ১২৯। 

৯৩। সন্দিগ্ধতাদি। 

| হায়সায়ামাম। (১) ৩৩৪ | 

৯৪। সন্নিপাত বা! টাইফয়েড 

অবস্থা । 

আর্সেনিকাম। (১) ৯, ৪৯। (২) ৭১, 

৭৭ । 

কলচিকাঁম। (২) ৭১১ ৭৩। 



[ ৬, 
কাব্ব ডেজ। (১)৪৬। (২) ৭২, ৭৩। 
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৩, ২৭৪। 
ফসফরিক এসিড ॥ (ডে) ৭১, ৭৪ 

বাপ্টিসিয়া। (১) ১০। 

ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬। 
মিউরিয়েটিক এসিড । (১) ১০। 
রাস্টকৃস্। (১) ৪৬। (২) ৬৯1 (৪) 

রেণাঙ্কুলাসক্ষি। (৫) ৩১। 
লাংকেদিস। (৫) ২৭৪ । 

ই্ামনিয়াম | (১) ৩০৯ । 

সিক্কনা। ৭০) ৭৪ | 

হায়পায়াম।স | (১) ১০, ৪৬ । 

৯৫। সময়ানুপারে রোগের হাস 

অথবা বৃদ্ধি । 

আদেনিকাম। (২) ৪৭) ১৩৫ | 
একনাইটাম । (১) ৩৯। 

এগারিকাস। (২) ১৩৬। 

এনাকাডিয়াম । (২) ১৩৬) ১৩৭ | 
কষ্টিকাম। (২) ১৩৬। 

গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৬৭। 

নাকৃদ্ ভমিকা। (২) ১৩৫১ ১৩৭। 
নেটাম টিউ। (২) ১৩৭১ ১৩৮১ ২৫১ | 

পাল্সেটিলা। (২) ১৮৮। 
ব্রায়নিয়! | (২) ১৩৮। 

মাকুঁরিয়াস। (১) ২৩২৪ ২৩৩। 

লাইকপডিয়ম । (২) ১৮৮ | (৩) ২৩৯। 
সাল্ফার। (২) ১৩৮। (৩) ৫) ৬। 

হিপার সাল্ফ । (১) ৪০1. 

৯৬। সরলান্ত্ব বা রেক্টামমধ্যে 

বিবিধ ক্রেশান্ুতৃতি | 

ইগ্সেসয়।। (২) ৩২০১ ৩৩০ | 

নাইটিক এসিড । (২) ২২৭% ২৭৩; ৩২*। 

ছু 

০শপপিপচ পাশা? ৮ শিশপশপপ? পাশ 

] 
নেট!ম মিউ। (২) ২২৭। 
রেট্যানিয়া। (২) ২৭৩ ৩২*। 
সাল্ফার । (২) ২৭৩) ৩২৭ | 

সিপিয়া। (২) ২৭৩। 

৯৭। সাংঘাতিকত1। 

আসে'নিক। (২) ৪২। 

৯৮। সামরিকতা বা পিরিয়- 

ডিসিটি। 
আসেশিনকাম । (২) ৪৭১ ৪৮ | 
এরানিয়া। (২) ৪৮। 

কুইনাইন। (২) ৪৮। | 

জেল্সিমিয়াম। (২) ৪৮। 
সিঙ্কনা । (৩) ৯১। 

৯৯। সুর্যযতাপ রোগের বা রোগ- 

বৃদ্ধির কারণ । 
একনাইটাম | (১) ২২। 
এ্টিম ক্রুড। (৩) ১৪৯। 

গ্লোনোইন্। (৩) ১৪৯। 
জেল্পিমিয়াম । (৩) ১৪৯। 

নেটণম কার্ব। (৩) ১৪৯। 

ব্রায়নিয়া । (৩) ১৪৯। 

১০০ । ন্নান অথব! গাত্রধোতকরণে 

অনিচ্ছ৷ অথবা তাহ! রোগের বা 

রোগবুদ্ধির কারণ। 
এম ত্ুড। (৩) ২৫) ১৫০ । 
ডাক্ামারা। (১) ২১। 

রাসউকৃস। (৩) ১৫০ । 
সালফার । (৩) ২৫,১৫০ । 

১০১। স্নায়বীয় আঘাত বা শক। 
একনাইটাম । (১) ২২। 
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১০২ | স্মর্ণশক্তির হাঁস ব 

অভাব। 

এনাকাডিয়াম । (৪) ৩৯১। 

১০৩1 আ্রাব অথবা স্ফুটিত উদ্দে- 
দের হঠাৎ লোপ কিনব! উদ্ভেদের 

অন্ুদ্গম ব৷ অসম্পূর্ণ উদ্গম 

বশতঃ রোগ। 

আসেনিক। (২)৮৪। 
ইপিক্যাক | (১) ১৫০ (২) ৩৮ 

এট্টিম ক্রড | (৩) ১৪২। 
এট্টিম টার্ট। (১) ১৫০ | 

এপিস। (১) ২৮৪। 
কার্ব ভেজ। (৩) ৩৮৫ | 

কুপ্রাম। (১) ১৫০ | (৩) ১৯৯) ২০৩ | 

ক্যামমিল। । (২) ৩৫৩ । 

গ্র্যাফাইটিন । (৪) ৪০২। 
জিঙ্ক(ম। (১) ১৫০। 
ডাক্ষামারা। (2) ৪৪৪ | 

নাইটিক এপসিড । (১) ১৫৪। 
ফস্ফরাস। (৪) ২৯২ । 
ফসফরিক এসিড । (৪8) ১৯১। 

ব্রায়ানিয়। । (১) ১৫০। 

মিউরিয়েটিক এসিড । (8) ১৭৪। 
রাস্টকৃস,। (৪) ৩১৯। 
লাইকপডিয়াম । (৩) ২২৬। 

ই্রামনিয়ম । (১) ২৮১, ৩০৭ | 
সাইলিসিয়৷ । (৪) ৯৭। 
সালফার । (৩) ৮, ২৯৩। 

সিক্কনা । (৩) ৭৭। 
সিপিয়া । (২) ৩৭৪ । 
সরিণাম। (৩) ২০৩। 

| 

» পপ পপি পা পাশপাশি পাপ 

2 সপ পািপ্পশশী পপি ১ পাপী শট শশা ২ 

১০৪। আ্রাবের প্রকৃতি । 

কালি বাই। (৪) ৩৬৯ । 
গ্র্যাফাইটিস | (৩) ৪৩৪ । 
পাল সেটিলা। (২) ১৯১। 
লাইসিন। (৪) ৩৭০ । 
ল্যাকেদিস। (৩) ৪৩৪ । 

সাল্ফার। (৩) ২৬। 

সরিণাম । (৩) ৪৩৪ । 

১০৫ । হান্ত এবং ক্রন্দন । 

উপ্সেসিয়।। (১) ৩৩৩ । 

একনাইট। (২) ৩৩৩। 

একনাইট । ৩৩৩ । 
কফিয়া। (১) ৩৩৪ | 

নাকৃস্ মন্েটা | (২) ৩৩১৩। 

১০৬: হৃৎপিও ও নাড়ী-লক্ষণ। 

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৮৯) ৩৯০ । 
জেল্সিমিয়াম । (৪) ৭৭1 

১০৭। ক্ষিপ্রতা অথবা মন্থরতা । 
পালসেটিলা। ₹) ১৯৭। 
বেলাডনা । (২) ১৯০ | 

১০৮। কষুদ্রাক্ষেপ, খল্লী, পেশী- 

আনর্তন এবং সাবসান্টাস 

টেগ্িনামাদি । 

এগারিকাস। (১) ৩৩২। 

ককুলাস ইও | (৩) ২১০ 
ূ কুপ্তাম। (৩) ২১০ । 

| ক্লরিন। ৫) ৪৯ | 

৷ নাক্স্ ভমিকা । (৩) ২১৭ 
বেলাডনা ॥ (৫১) ৬৬, ৩৩২ । 

হায়সায়ামাস । (১) ৩৩২ । 
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১০ | বিবিধ সাধারণ রোগ । 

১। অগ্রিদাহ বা! বাণিং। 

আপণিকা। (৩) ৩২০। 
কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪ । 

কাব্বলিক এসিড । (৩) ৩৯০। 
ক্যান্থাপিস্। (৩) ৩২০। 

২। অর্ধ,দরোগ বা টিউমার । 
ক্যাক্ষেরিয়| কাব্ন | (৩) ১৮৯ | 

ক্যাক্ষেরিয়া ফ্ুয়ো । (৫) ১৮৯, 
প্লা্থথম | (৫) ৫৪০ | 

কাইটলেক্কা! | (৫) ৯৩৭ | 

ব্যারাইট। কার্বব | (৫) ২৯০০ | 
মিউরেকুন)। (৫) ২৯৬। 
মেডরাইনাম | (৫) ৩৩৬ । 
দিকুটা ভিয়ো । (৫) ২৩৫ । 
সাল্ফার | (৩) ৮৮৯ । 
স্রাবাইন|। (৫) ৯৬১ | 

হাউড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭। 

৩। অস্ত্রচিকিৎসাস্তিক রোগ। | 
আর্ণকা | (৩) ১২০। 
একনাইট । (১) ৩৭ । 

এলিয়াম সেপা । (৫) : 

হাইপেরিকাম । (৫) ৩৫০। 

81। অভিঘাতিক রোগ ব৷ 

ইঞ্জুরিজ২-স্প্রেন্ বা মচ.কান প্রভৃতি । ূ  
আর্ণিক] | (১) ১৬৭। (৩) ১৩২--১৩৫ |, 

(8) ৩৪৫ | (৫) ১০৭) ১২৪ 

আরেনিকাম । (8) ৩৪৫। 
ইউফ্রেসিয়া । (৫) ২৪৭। 
একনাইটাম। (৫১) ৩*। 
এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৮৯। 

৫ ূ ৃ 

। এমনিয়াম মিউ | (৫) ৮৯, ৯৬। 
 এরানিয়া ডায়া। (৪) ৩৪৫। 

কোনায়াম | (৩) ১২২। (৪) ৩৪৫ ।. 

ক্যালেওুলা । (৩) ১২১ । €৫) ৪২৪ । 

কাক্ষেরিয়াফম। (৩) ১২২। 

পেটুলিয়াম । (৫) ৫৬০। 
ভেরেট্রম ভি। (৫) ১৬৬। 

রাসউকৃস | (৩) ১৩৪ । (৪) ৩৪৪, ৩৪৫ | 

রুট গ্যাভি। (৩) ১৩৫ । (৫) ৪০৭। 
| লি (৩) ১২১। ৫৫) ৪৯৪ । 

ল্যাকেসিস । ৫) ৩৪৫ | 

সাল্ফুরিক এসিড । (৩) ১২২ । (৫) ৩৪৫.।' 
(5) ৮৯ | 

বিনেকস্ ল্যাক্ট, | (৫) ৩০৬। 
পিক্ষাইটাম | (৩) ১৩৫ । (৫) ১৮৮। 77) 
হাইপোরিকাম। (৩) ১৩৫। (৪) ১৬৬,১২৪ । 

৫। উদচ্ভেদিক জর বা এক্, 

ম্যাটিক ফিবার। 

১। আরক্তজ্বর বা স্ক্যালেটন৷ । 

আসেনিকাম। (5) ৬২, ১৮৬। 
ইপিক্যাক। (১) ১১৪। 

একনাইটান । (১) ২২, ১৮ (8) ৯*। 
এাঁপস | (১) ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৬ ॥ 

এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৮। 
। এননিয়াম কার্ব | (৫) ৯০ | 
এর|ম ট্রাই | (৪) ৩৫৬। 
এলাস্থ(স । (ই) ৩৫৫1 (৫) 

কুপ্রাম মেট । (৩) ২২০। 
ক্যালি পামণঙ্গ্যানিকাম। 

(৫) ১৪৩1 
ক্যাক্েরিয়। | (১) ১১৫) ১১৮। 

ক্রেটেলাস হরি। (৫) ২৭৪। 

২১৭১ । 

(5) ১৮৬। 
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জিন্কাম। (৫) ৫২৯। ই্যামনিয়াম | (১) ৩৭২১ ৩০৩, ৩৩৯ ॥ 

জেল্সিমিয়াম্। (১) ৯*। হায়সায়ামাস | (১) ৩৩৯ । 
ন্ট্রাম আমে নিকাম। (৪) ১৮৬ 
বেলাডনা। (১) ১১৩-১১৮ ৩৩৯,৩৪,11 81 পানিবসন্ত বা ভেরিদিলা, 

(8) ৯৯, ৩১৩। 
চিকেন্ পক্স। 

মাক সায়ানেটাস্। (৪) ১৮৬। রর 

মিউ 
ডাল্কামরা ৩ 

মিউরিয়েটিক এসিড | (৪) ৬১, ১৮৫, ১৮৬। [ল্কামরা। (৩) ৪৫৮। 

রাসটক্ব | (১) ১১৫, ১১৭। (৪) ৬১, ১৮৫, ৫ বসন্তজ্বর বা ভেরিয়োলা, 
৩৫৫. ৩৫৬ | স্মল পকৃস্ | 

লযাকেসিস। (১) ১১৫ ১১৬। (৪) ৬১, আসে নিকাম। (৪) ৬১ | 
১৮৫, ৩৫৫ । একনাইটাম | (১) ২২, ২৩, ২৪। 

(৪) ৮৯, ৯০ | 

এন।কাডিয়।ম | (১) ৩৯৪, ৪০০ | 
এট্টিম টাট। (৩) ১৭৭। 
এপিস্। (৪) ৩১৪। 
ক্রোটেলাস হরি । (৪) ৬২। 

্যামনিয়াম | (১) ৩৩৯, ৩৪০ । 
সালফাঁর। (১) ১১৫, ১১৭, ১১৮ 

(৪8) ১৮৫ । 

সাল্ফুরিক এসিড | (৪) ১৮৬। 
হাইডরনা! এসিড | (8) ৬১) ১৮৬। 

হীয়সায়ামান। (১) ১১৫) ১১৭) ৩৩৯, জেল্সিমিয়াম | (8) ৮৯, ৯০ | 

৩৪০ | থুজা। (8) ২৭৯। 
হিপমেন্স। (৫) ২৮* | ব্যাপ্টিসিয়।। (৪) ৬২। 
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১। ভেরিয়োলিনাম । (৪) ২৮১ । 

২। উত্তেধিক জর বা এক্জযাস্থি- ল্যাকেসিস। (৪) ৬২। 
ন্টা পাল্ফার (৩) ৫০ । 

8 হাইড়যাষ্টিন। (৪) ২৮*। 

কুপ্রাম মেট ! (৩) ২২০ । হেমামেলিন। (৪) ৬৯। (৫) ৪৬৬। 

হথায়সায়ামাস। (১) ৩৩৯। ৃঁ 
৬। হামজর বা! মিজলস্। 

৩। উদ্ভেদিক জরে উদ্ভেদের অন্ুদগম আসেরনিকাম। (৪) ৬২। 

বা অন্তর্গমন ( বসিয়া যাওয়া) ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯। 
একনাইটাম | (১) ২২, ২৩, ২৪, ৪৮।, 

বশতঃ রোগ । ] 
(২) ২১৯1 (৪) ৮৮, ৮৯। 

ইপিকযাক | (১) ১৫*। এনাকানিয়াম। (১) ৩৯৪ । 

কুপ্রাম। (১) ৩০৩। এটটিম টার্ট। (৩) ১৭৬। 
জিঙ্ক(ম। (১) ৩০৪। এলিয়াম সেপা। (৫) ২৪৯। 
বেলাডনা । (২) ৩০৩। কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০1 

্রায়নিক়্া। (১) ১৩৮। ক্যাম্ষর। (৫) 8৪৫। 
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ক্যালি বাই। (১) ২১৯। 
ক্রোটেলাস হরি । (8) ৬২ | 

জেল সিমিয়াম | (২) ২১৯ । (৪) ৮৮১ ৮৯ | 

ডাক্কামারা /। (8) ৮৯। 
ড্রসেরা। (৩) ১৭৬। 

পালসেটিলী। (২) ২১৯। (৪) ৮৯। 

ফসফরাস । (৩) ১৭৭ | (৪) ২৫৮ | 

বেলাডনা। (5) ৮৯। 

ব্রায়নিয়। | ৩) ১৭৬ (৪) ২৫৮ | 
রুমেক্স, কৃষ্প,। (৩) ১৭৭। (8) ২৫৮। 

ল্যাকেমিস | (৪) ৬২। 
টিক্টা। (৩) ১৭৬। 
সালফার। (৩) ৫১ । 

স্যযবাড়িলা। (৪) ২৫৮। (৫) ১৬৩। 
হেমামেলিন। (8) ৬১ । 

৬। কলিফ্রাযুয়ারগ্রোথ, বা ফুল- 

কপিবৎ উপমাংস, কঙিলমা ব৷ 

শ্নেম্মাগ্ডটা এবং তজ্জাতীয় 

অন্তবিধ মাংসবৃদ্ধি, অর্বব,দ 

বা টিউমার । 
(৫) ২৪৯। 

(৩) ৩৪৫। 

ইউফ্রেসিয়া | 

কষ্টিকাম। 
খুজা । (৪) ২৮০ । 

নাই'টিক এসিড । (৪) ২৮০ 
ফসফরাস। (১) ১০৮। 
মাকুরিয়াস। (৪) ২৮০। 
ট্যাফিসেশ্রিয়। | (৪) ২৮৭ । 

৭। ক্যান্সার বা কর্কটরোগ ৷ 
( এপিথিলিয়োম! )। 

আয়ডিয়াম। (৫) ৫৮। 
ইউফর্ক্বিয়াম রেজি । (৫) ৪৩০ । 
কাগুরেজেো । (৫) ২২৯। 

কার্ব এনি। 
কার্ধধ ভেজ। (৩) ৪১৩। 

কার্ধলিক এসিড । (৫) ৫১*। 
কোনায়।ম। (৫) ২২৮, ৯২৯। 

ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯। 
ক্রিয়োজোট । (৫) ৫৩৬১ ৫৩৭ | 
বমিয়াম। (৫) ৪৮। 
মেডরাইনাম । (৫) ৩৩১৬। 
লাাকেসিস। (৪) ৬৪ । 
সিকুটা ভিরো। (৫) ২৩৫। 
সিড়ন। (৫) ৫১০ । 

হাইড্াষ্টিস। (৫) ৩৩। 

(৫) ৮১৫১০ | 

৮। কার্বাঙ্কল বা দাহিকা, দগ্ধ- 

ব্রণ, পৃষ্ঠবরণ। 

আর্ণিকা। (5) ১৩৪, (৪) ১২৩। 
আসেনিকাম। (২) ৮৯ (৩) ৪১৩। 

(৫) ৩২৪। 

এন্ক।সিনাম । (২) ৮৯। (৪) ১২৩। 
(৫) ৩২৪। 

কাব ভেজ। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। 

(8) ৬৩। 

ট্যারেন্টলা কুবেন্স১। (৪) ১২৩। 
নাইটিক এসিড । (৪) ১২৩। 
ফাইটলেকা। (৪) ১২৩। 
রাসটলক । (২) ৮৯। 

ল্যাকেসিস। (২) ৮৯। 

সিলিসিয়। । (৪) ১২৩। 

৯। কোষময়-বিল্লি-প্রদাহ ব। 

সেলুলাইটিস্। 

এপিস। (5) ৩৪৯। 
রাসটক্স | (৪) ৩৪৯। 
সিলিসিয়া । (৪) ৯৯১ ১০%। 

(8) ১২৩। 
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ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ। 
ক্যাক্কষেরিয়া কাব্ব। (৩) ২৯১। 
পাইনাস্ সিল্। (৩) ২৯১। 

১১। গ্যাংগ্রিন বা ন্ানাধিক 

শরীরাংশের মৃত্যু বা পচন ও 

বিগলন। 

আর্ণিকা। (৩) ১৩৪ । 
আনেনিকাম। (২) ৯১। 
ইউফর্বিয়াম 
এম্ব_সিনাম 

রেজি। (৫) ৪৩০ । 

| (২) ৯১। 

ক্রোটেলাস হরি । (২) ৯১। 
ল্যাকেসিস। 
সিকেলি। 

(২) ৯১। 

(২) ৯১। (৫) ৩৭৬। 

১২। জড়-রোগ ব! ইন্বেসিলিটি। 
কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫। 

ক্যাকেরিয়া কার্ধধ | (১) ২৩৯। 
ফসফরাস, । (১) ২৩৯ । 

মাকুরিয়াস । (১) ২৩৬--২৩৯। 

১৩। জলশোথ বা ডপ্নি। 

১। উদরি বা এসাইটিস্। 
আসেনিকাম। (৩) ২৫৫। 
এপসাইনীম কেনা । (৫) ৪৫২। 

রাসউক্স। (৩) ২৫৫। 

লাইকপভিয়াম। (৩) ২৫৫। 
সালফার । (৩) ৪&* | 

সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২। 
হিপার সালফ। (১) ১৭১। 

২। 

এ্পসাইনাম। 

এনাসার্কা বা ত্বকশোথ, 

বাহশোথ । 

(৫) ৪৫২ । 

৩। জলদোষ বা হাইড্রসিল্। 

ডিজিটালিস। (৪) ৩৯৮। 
পালসেটিলা। (২) ২১০। 

81 জলশোথ বা ড্রপ্সি। 

আসে 'নিকাম। (২) ৮৪১ ৮৫ | (৩) ২৫৫। 
(৪) ৫২) ৫৪১ ৩০৪১ ৩১১। (৫) ৪৫৩ | 

ইউপেটরি পাপ । (৫) ১১৮। 

একনাইটাম । (৪) ৩১১। 
এডনিস ভার্পেলিস । (৫) ১৬। 
এপসাইনাম কেনা | (৪) ৩০৪ | (৫) ২৭২, 

৪৫২, ৪৫ 
এপিন। (৩) ৩২। (৪) ৫৩, ৫৪, ২৯৭, 

২৯৮) ৩০৪১ ৩১১। (৫) ৪৫৩ । 

এস্পারেগাস্। (৪) ৬০৫ 
কল.চিকাম। (৩) ৭১। (8) ৫২। (৫) ৯১। 

ক্টিকাম। (৪8) ৫৪ । 
কান্থারিস॥ (৩) ৩১২। 

কালিআয়। (৫) ১২৫। 

ক্যাক্কেরিয়া কাবব | (৩) ২৭২ 1 (৫) ১ 
৫৩৩ | 

ক্যাক্ষেরিয়া ফস১। (৩) ৯৩ | (৫) ৫৩০ | 
ূ ॥ (৫) ১৮৫) €২৯, ৫৩০ 

টেরিবিস্থা। (৪) ৫৩। (৫) ৪৯, ৫৫৫7 
ডিজিটা।লিস। (৪) ৫৩) ৩৯৮ । 

নাই-মিউ এসিড । (৪) ১৮৩। 
প্লান্বাম। (৫) ৫৪২। 

বেলাডনা | (৩) ৩২, ২৭২। 

ব্যারাইটা কাবব। (৪). ১১৩। 

মার্ক সালফুরেট । (৪) ৩৯৮। 
সিউরিয়েটিক এসিড ॥। (৪) ১৮৩ ৩৯৮। 

রাসটক্স। (৩) ২৫৫। ্ 
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫। (৫) ৪১। 

ল্যাক ডিফ্রোরেটাম । (৫) ২৯১) ২৯২। 
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ল্যাকেসিন। (৪) ৫২) ৫৩) ৫৪ । (৫) ৪*। 

ট্রিগ মেটা । (৫) ৪৫৭ | 
সাইলিসিয়।। (৪) ১১২। 
সাল্ফার। (৩) ৩২) ৪০। ২৭৯ । 

সিষ্কনা । (৩) ৯২। (৫) ১৮৫। 

বিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২। 

স্যান্থকাস। (৫) ৪৩৪। 
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১। 
হেলিবোরাস । (৪) ৫২1 (৫) ৩৯) ৪০ । 

"৫। হাইডুকেফেলাস ব৷ 

মস্তিষ্োদক | 

এপনাইনাম কেনা । (৫) ৪৫২। 
এপিম। (৩) ৩২। (৪) ২৯৭) ২৯৮ | 

কালি আয়ডি। (৫) ১২৫। 
কাক্ষেরিয়া কাবর্ব। (৩) ২৭২ | (৫) ১৮৫) 

৫৩০ | 

ক্যাক্ষেরিয়া ফস। 
৫৩০ | 

জিঙ্কাম। (৫) ১৮৫) ৫২৯) ৫৩০ | 

বেলাডনা । (৩) ৩২, *৭২। 

বারাইটা কার্ব। (৪) ১১৩। 

দিলিসিয়া । (৪) ১১২। 
সাল্ফার । (৩) ৩২, ২৭২। 
সিঙ্কনা । (৩) ৯২,৯৬-গ | (৫) ১৮৫। 

হেলিবোৌরাস। (৫) ৩৯, ৪০ 

৬। হাইডথোরাকৃস্ বা 

বক্ষ-শোথ। 

আপ্সিনিকাম। (৪) ৩১১। 

একনাইটাম । (৪) ৩১১। 

এপদাইনাম কেন! । (৫) ৪৫২ 
এপিস। (৪) ৩১১। 
কল্চিকাম। (৩) ৭১। 

(৩) ৯৩। (৫) ১৮৫, 

| কার্ব ভেজ। 

| হাইড্রপেরিকাডিয়াম 
ব! হছেষ্ট-শোথ। 

আসেনিকাম | (৩) ২৫৫। (৪) ৩০৪। 
এপসাইনাম কেন | (৪) ৩০৪। 

এপিস। (৪) ৩০৪ । 
এস্পারেগাস্ । (৪) ৩০৫। 

লাইকপডিয়াম । (৩) ২৫৫। 

র ১৪ | জ্বর-রোগ বা ফিবার 

' ১। অভিঘাতিক এবং অস্ত্র 
চিকিৎসাস্তিক জর । 

আর্ণিকাঁ। (১) ১৬৭। 
একনাইট । (১) ২২ ৭৭) ২৩৪ | 

কামমিলা। (২) ১৫০) ১৫২। 

ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০। 

২। কুইনাইন-রুদ্ধ ম্যালেরিয়াদি- 

জর এবং ছদ্মজর বা মাস্ক. 
ফিবার প্রভৃতি । 

ূ আর্ণকা। (২) ৭৮ 

আর্সেনিক | (১) ৭৬, ৭৭। 

ইপিক্যাক | (২) ৭৮) ৮*) ৮১। 

এপিস। (২) ৭৮১ ৭৯। 
৭৮) ৭৯। 

চাইনি সাল্ফ | (২) ৭৬---৮২ | (৩) ১০২ 

জেলসিমিয়াম। (৪)৯১। 
নেট্রাম মিউ। (২) ৭৮, ৮১, ৮২, ২৬৬। 

মিনিয়ান্থিন। (৩) ১*২। 
ল্যাকেসিন। (২) ৭৮) ৮১। 



[ ৬%০ ] 

৩। জ্বর-রোগ- অজীর্ণজর, ূ মাকুরিয়াস। (১) ২৪১। 

| রাস্টকৃস্। (১) ২৯, ৩০। 

আম-জর বা গ্যাস্্রীক ফিবার, পিত্ব- | লেপ্ট্যা্ড। (৫) ২৫৪। 

জ্বর বা বিলিয়াস ফিবার, পিত্ত: ূ রি রি ৫* | 
হ্ স। (১) ৩৩৫। 

'ফিবার, বাত-জর বা নার্ভাস ফিবার, | ৪1 পীত-জর বা ইয়োলো ফিবার। 
বাত-পৈত্তিকজর বা নার্ভো-বিলিয়াস্ । আর্জেন্টাম নাই । (৪) ৫৯। 

ফিবার প্রভৃতি । ইপিক্যাক। (৪) ৯২। 

একনাইট । (৪)৯২। 

আর্সেনিকাম। (১) ২৫, ২৯১ কাব্ব ভেজ। (৩) ৪১৪ । 

ইউপেটরি পাফ'। (৫) ১১৫ ১১৬। কা।ডমিয়াম । (৫) ২৭৪ । 

ইপিক্যাক | (২) ১৫০, ১৫৩ | কান্র | (৪) ৯২। 

একনাইউটাম | (১) ২২--৩০) ৪৬১ ৫৮১৮৮, ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪ । 

১৩০) ১৩১। (২) ১৫০১ ১৫১৪ ৩৭৬ | জেলসিমিয়াম । (৪) ৯২। 

(৩) ৪৯ । বেলাডনা | (৪) ৯২। 

এন্টিম টাট | (১) ১৩০ । ব্রায়নিয়া। (৪) ৯২।, 

এপিস | (১) ২৫১ ২৮৭ ২৯। ল্যাকেসিন। (৪) ৫৯। 

এবিস কেনা | (৫) ২৫৫ । সালফুরিক এসিড । (৪) ৫৯। 
ওপিয্লাম । (৩) ৩৭৯ । ৫ প্রদাহিক জর বা ইন্ফ্রামেটরি 
ক্যামমিলা । (২) ১৫০১ ১৫২১ ৩৭৫। 
জেল সিমিয়াম। (১) ২৫, ২৮১ ২৯। (৪) ূ ফিধার। 

৯৮১ ৯১১ ৯২। একনাইটাম । (১) ২৭১ 8৫) ১৩৪১ ১৩৫ 

নাকস ভমিক1 । (১) ১৩০১ ১৩২ । (২) ১৩৬. 

১৫০--১৫৪? ৩৭৬ | ফেরাম ফল । (১) ১৩৬ । (৫) ৫১৭১ ৫১৮ 

পড়ফাইলাম। (৫) ৩৯০ । বেলাডনা। (১) ৫৮, ১৩৬। | 

পাইরজিনিয়াম | (৫) ৩২৫ | ্রায়নিয়া । (১) ২৮; ১৩৭? ১৩৫১ ১৩৬। 

পাল সেটিলা। (২) ১৫০, ১৫৩; ৩৭৬। ভেরেটীম ভিরিডি | (১) ২৭। 

ফেরাম ফদ। (১) ২৫, ২৬। মা রিয়াস। (১) ১৩৬। 

বেলাডনা ৷ (১) ২৫১» ২৬ (২৭, ৫৮) ৭৬১ ৬ ভ্যাকৃসিনেশন বা গো-বীজটিক। 

চা ৮৭, ৮৮৭ ১৩ ১৩৬ বী 

র টা ৪) ১০৯ ২৪১ ।  জনিতজ ও অন্তান্ত রোগ। 

ব্রায়নিয়! | (১) ২৫) ২৮১ ১৩০, ১৯৩১, থুজা | (৪) ১২১। 

১৩৫) ১৩৬1 (২) ১৫০১ ১৫১) ১৫২। সাইলিসিয়া। (৪) ১২৯ ১২১। 

ভেরেট্রাম ভি। (১) ২৫, ২৭। সালফার । (৪) ১২১। 



[ আশ/০ ] 

৭। মতিয়াবিন্দু বা কাটারাক্টী আরেনিকাম। (১) ২৯, ২৪২, ৩৩৮ 
প্রভৃতির অন্ত্রচিকিৎস। দন্ত জর। (২) ৬৬---৭৪ | (8) ১৭১১ ১৮৪) ২০৭১ 

(চক্ষু রোগ দেখ। ) 

৮। ম্যালেরিরা-জবর । 

আর্সেনিকাম। (১) ২৪৪ | (২) ৭৪--৮০। 

ক্যাক্ষেরিয়! কাব । (১) ২৪৪ | 

ক্রোটেলাস হরি । (৫) ২৭৪ । | 
নেট্রাম মিউ । (১) ২৪৪ | 
মাকুরিয়স। (১) ২৪৪ | 
ল্যাকেসিস্। (১) ২৪৪ । 

৯। রসবাতিক জর বা রিউম্যাটিক 

২৫৭, ৩৫৩। 

| একনাইটাম । (১) ২২, ২৮) ২৯১ ১৩৪, 

ূ ১৩৫1 (৪) ৩৫১। 

ূ এপিস | (৩) ৩৮* | (৪) ৫৯) ৩১২১ ৩১৩। 

| এব সিন্থিয়াম | (৫) ১০৫। ৃ 

। ওপিয়'ম | (১) ৩৩৮ | (৬) ১৩৮; ৩৮০ | 

(৪) ৫৮। 

 কল্চিকাম। (২) ৭১, ৭২) ৭৩; ৭৪ | 

(৩) ৭২1 (৪) ২০৭। 

| কার্বব ভেজ। (২) ৬৮) ৭২) ৭৩। (৩) ৪১৪। 
(৪) ২৫৭) ৩৫৩ । 

' ক্যাক্ষেকাব্ব। (৩) ২৯২ । 
ফিবার | স্ 

; ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬ 
ক্যাক্ষোরয়া। (৩) ২৯১। ৷ ক্লুরিণ। (৫) ৪৯। 
ক্যাকেরিয়া ফল । (৩) ২৯১।  জেল্নিমিয়াম | (১) ২৪২ | (৪) ৯২। 
ব্হাভনা। (21১৯১ । টেরিবিস্থ । (৪) ১৮৫ | (৫) ৫৫৫। 
ব্রায়ণিয়া । (১) ১৩৭ । ট্যারাকসেকাম। (৪) ৩৫৪ । €৫) ১৯৯ । 

১০। শিশুর পবিরাম জর । 1 নাইটিক এসিভ। (৪) ১৭০১ ১৮৫ | 
| নাকস্ ভমিকা। (২) ১৪৯। 

(শিশ্তরোধ দেপ। ) | পাইরজিনিয়াম | (৫) ৩২৫। 

১১। শোৌণিতসঞ্চয়ী বা কঞ্জেষ্টিভ । ফসফরাস । (8) ২০৭, ২৫৬১ ২৫৭) ৩৫৩। 

সবিরাম জর। . ফনফরিক এসিড । (২) ৬৮) ৭১১ ৭২? ৭৩। 

(৪) ১৮৪১ ২০৬; ২৭৭) ২৫৭১ ৩৫৪ । 

ওপিয়াম | (১) ৩৩৮ । (৩) ৩৭৯ | (৫) ৫৪৬। 
ব্যাপ্টিসিয়া | (৩) ৩৭৯। বেলাডনা। (১) ৮৯১ ৯০১ ১৩৩) ১৩৪, 
ভেরেক্রাম এল্। (১) ৩৩৮ | ১৩৫, ২৪২১ ৩০৭) ৩৩৫ | (৪) ১৮৫) 
্যামনিয়াম | (৩) ৩৭৯ । ৩৫১। 
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৮ | ব্যাপ্টিসিয়। | (৩) ১৩৬১ ১৩৭ । (৪) ৯২, 
১২ । সন্নিপাত জরবিকার বা ২০৭ ৩৫৩ । (৫) ২১৬১, ৪৬২ ॥ 

টাইফয়েড, টাইফাল, রেমিটেন্ট তা়নিয়া। (১) ১৩ ১৩২--১৩৬। 
ও ২৪২, ৩৩৬ । (৬) ১৮৪। 

এবং লো-রেমিটেণ্ট প্রভৃতি অর ] | ভেরেট এল্। (৩) দ২। 

আর্ণিক1। (৩) ১৩৫-৮১৩৮ 1 (৫) ২৬১। মার্ক ডাল্্সিস । (১) ২৪২) ২৪৩ । 

1 

| 

! 
1 
ৃ 

ূ 
1 



[ ৬৬ ] 
মাকুরিয়াস। (১) ২৪২, ২৪৩। ওপিয়াম | (১) ৩৩৮, ৩৯৪ | 
মিউরি এসিড । (১) ২৪২, ৩৩৮ | (৪) কর্ণাস ফ্রুরিডা | (৩) ১০২1 

১৮৩) ১৮৪১ ১৮৫) ৩১৩) ৩৫৩। কার্ডান মেরি । (৫) ১০৭ । 

মিলিফলিয়াম। (8) ১৮৫। 1 কার্বব ভেজ। (৩) ১০৩) ৪১৪ । (৪) ৬০। 
রাস্টক্স্। (১) ২৯) ৯০) ১৩৩--১৩৬। 1 কুইনাইন। (২) ৭৬--৮২। (৩) ১**-_ 

২৪২। (২)৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২ । | ১৩৩ । 

(৩) ১৩৬১ ১৩৭1 (৪) ১৮৪১ ১৮৫; কেঞ্চালাগয়। । (১) ১০৩ । 

২০৭) ২৫৭) ৩৫০-_--৩৫৪ | 1 ক্যাপসিকাম | (৩) ১০৩। (৫) ২২৬) ২৬৭1 

লীইকপড়িয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ২৫৪ | ক্যামমিলা । (২) ৩৫৭ | 

২৫৫) ২8২1 | ক্যাম্ষর। (৪) ৬১। 
লেপ্টাগ্ু1। (৫) ২৫৪। | ক্যাক্কেরিয়া কার্বব । (৩) ২৯১, ২৯২। 
ল্যাকেসিমদ। (১) ৯০১ ৩৩৮ । (৩) ১৩৬ জেল্সিমিয়াম । (8) ৬০) ৯০) ৯১। 

১৩৭) ২৫৫) ৩৮০ | (৪) ৫৮; ৫৯) ৩১৩। নাকৃস্ ভমিকা । (২) ১৫৪। 

ট্রামনিয়াম । (২) ৩০৬, ৩০৭) ৩০৯) ৩৩৫ | নেক্রাম মিউ । ২৬৬) ২৬৭ | (৪) ৩৫৯ । 

(৩) ৩৮০ 1 (৪) ৩০৭ । ূ পাল্সেটিল। । (২) ২১৭। 

সালফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৬ । ফসফরাস | (৪) ৯৫৭। 

সিঙ্কনা। (২) ৬৮, ৭০) ৭১৭ ৭৪ (৪) | ফেরাম। (৩) ১০৩। 
১৮৫ | | বেলাডনা । (৪) ৩১২। 

সুইট্ স্পিরিট অব লাইটার | (8) ২*৭।  ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৭। 

হায়সায়ামাস | (১) ৯০১ ১৭৯, ৩৩৫) ৩৩৭১ ূ ভেরেন্ীম এল । (১) ৩৩৮ | (8) ৬০ । 

৩৩৮ | (৩) ১৩৭) ৩৮০ | (৪) ৫৯) ৩৫২। মাকুণারয়াস ॥ (১) ২৪৩ | 

হেমামেলিস। (৪) ১৮৫। মিনিয়ান্থিস | (২) ১৮২ । (৪) ৩০। 

ৎ ৷ রাস্টকস। (৪) ৩৪৯ । (৫) ১১৬। 

চি এনিরাদ ইপ্টার্ | লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৪ | (৪) ৬১৯। 

মিটেন্ট ফিবার ৃ ল্যাকেসিস। (৩) ১০৩ । (৪) ৫৯, ৬ 

আর্েনিকাম। (২) ৭৫--৮০১ ১৫৪৪২৬৭। |. ৬১। 
(৩) ১০৩ । | (৪) ৩০১ ৭১ ্টামনিয়াম | (৩) ৩৭৯ । 

ইউক্যালিপ্টাস। (৩) ১০৩। সালফার । (৪) ৩৫০ । 

ইউপে পার্পু। (৫) ১১৮। সিঙ্কনা । (৩) ৯৮, ৯৯) ১০০১ ১০২ । 

ইউপে পার্ফ। (৩) ১০৩। (৪) ৩৫০ (৫) | (৪) ৩৫*। 

১১৫) ১১৬, ১১৮। সিড়ন। (৫) ৫৫৮। 

ইগ্নেসিয়া | (২) ২১৮, ৩৪৮। (৩) ১০৩। সিনা! (২) ১৫৪ ৪১। 

ইপিক্যাক | (২) ৩৯৩। সিমেকস ল্যাক্ট | (৫) ৩০৬। 
একনাইটাম। (১) ২৩১ ২৮। হায়দায়ামাস। (১) ৩৩৮। 

এপিম। (৪) ৩১১১ ৩১২ | (৫) ১১৬। . হেলিবোরাঁপ | (৫) ৪১। 



[ ৬/০ ] 

১৪। সৃতিকাঁজর ব! পিয়র্সিরাল 
ফিবার। 

( গভভিগ্ীরোগ দেখ । ) 

১৫। সেপ্টিক ফিবার এবং 
পারিমিয়।_ দুষ্ট, পচ! ক্ষত হইতে 
ক্রেদ, শবচ্ছেদ করিতে হস্তাদির ক্ষত 
(ডিসেক্টিং উণ্ডস্) হইলে শব 
ক্লেদ এবং বিষধর-কীট-দংশন বশতঃ | 

বিষ শরীরে প্রবেশ ও পয শোষণাঁদি 
জন্য জর। 
আসে 'নিকাম। (৫) ৩২৪) ৩২৫। ূ 
এন্বসিনাম | (৫) ৩২৪ | ূ 

কার্ধলিক এসিড । (৫) ৩২৫। ূ 

ক্লোটেলাস। (৫) ২৭৪। | ৃ 

ট্যারেন্টল। । (৫) ৩২৫ । ূ 

পাইরজিনিয়াম । (৫) ৩২৫। | 
ল্যাকেসিস্। (৫) ৩২৫। 

১৬। স্ব্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেন্ট 

ফিবার। | 
আসেনিকাম। (২) ৭৪। 

একনাইটাম | (১) ২৮, ১৩৪৪ ১৩৫। (২) 
৭8 | 

'ক্যামমিলা | (২) ৩৭৫ | 
পাল্নেটিলা। (২)২১৭। 
ব্রায়নিয়। । (১) ১৩০। 

ঈ্্যামনিয়াম | (১) ৩০৬। 
হায়সায়ামাস । (১) ৩৩৫। 

১৭। হে-ফিবার বা ওষধি-গন্ধজ 

জর। 

এরাম উই | (৫) ১৯। 
এলাস্থাস্। (৫) ৪৭১। 

নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭) 
মার্ক প্রেটে। আই । (৫) ২০। 

রেণাঙ্কুলাস্ বান । (৫) ১৯। 

সিলিসিয়। | (৪) ১১৫। (৫) ১৯। 
সোরিনাম । (৫) ২০। 

স্তংবাডিলা। (৫) ১৬২, ১৬৩। 

১৮। হেক্টিক ফিবার ব 

প্রলেপক জর। 

আদসেনিকাম। (৩) ৯৮। 
কার্ব ভেজ। (৩) ৯৮১ ৪১৪ । 

ফসফরাস । (৪) ২৫৭। 

রেণাঙ্কুলাস বান্বো। (৫) ১৯, ২০ । 

৷ সিঙ্কনা। (৩) ৯৮। 

সোরিনাম। (6) ২*। 

১৫। টুবাকু'লোসিস বা 

গুটিকোতপাদক রোগ। 
একনাইটাম। (১) ২৪। 
কাক্ষেরিয়া কার্ধ। (৩) ২৭৯ । (৫) ১৩৪ | 

ক্যালি কার্বব। (৫) ১৩৪ । 
ক্যাল্কে ফস্। (৩) ২৮১। 

টুবার্ক,লিনাম। (৩) ২৮১। 
ডাক্ষামারা । (৩) ৪৫৫ | 

পাল্সেটিলা। (২) ২০২। 
ফসফরান । (৩) ২৭৯। 

(৫) ৫১৪। 

ফেরাম আই । (৫) ৫১৭ | 
ষ্টেনাম। (৩) ৩৮। 
সাল্ফার। (৩) ৩৭, ৩৮১ ২৭৯ । 

॥ (৫) ৬৫) ৬৬। 

১৬। পলিপাস বা! বহুপাদার্ব,দ | 
ক্যালি আয়ডি। (৫) ১৯*। 
ক্যালি নাইটিককাম। (৫) ১৪১১ ১৪২1 

(8) ২৪৫। 



ক্যাক্ষেরিয়। কাবব। (৩) 
(৪) ২ 

টিউ ক্রিয়াম। 
ফস্ফরান্। 

৫৬ । 

২৭৬) ২৯০ 
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(৩) ২৯০। (৪) ২৫৬। 
(৩) ২৯০ | (৪) ২৪১) ২৫৬। 

(৫) ৪২৪। 

ভিস্কা মাইলর | (৫) ৪২৪ 

লিডাম। (৫) ৪২৪। 

স্তাঙ্গুইনেরিয়া । (৩) ২৯*। (৫) ৪৭৮। 

১৭। পারদ ঘটিত রোগ ব৷ 
মাকুরিয়েল ডিজিজ. (মাকুরিরেল 

ট্রেমর ও মাকু্রিয়েল পল্জি 
প্রভৃতি), ইল্ এফেক্টস্ অব 

অরাম। 
আয়ডিয়াম 
আর্সেনিক 

মাকারি 
(১) ১২৭। 

| (১) ২২৮। 

ম। (১) ২২৮ 

এসাফিটিডা। (১)২২৮। 
ক্যালি আয়ডি। (১) ২২ 
ক্যালি ক্লে 
ডাহ্ধমার! 

[বিকাম। (১) 

| (১) ২২৬। 

৬ | 

৮৭ | 

নাইটিক এসিড । (৪) ১৭১। 
মাকুরিয়স। (১) ১৬৮ ২২২) ২২২ 
মেজিরিয়াম। (১) ২২৮। 
ল্যাকেসিস্। (১)২২৮। 
ট্রিলিগ্রিয়। । (১) ২২৯। 
্যাফিগ্রেসিয়া । (১) ২২৮ 
সিঙ্কনা। (১) ২২৬। 

নস ০ 

হিপার সাল্ফ | (১) ১৬০১ ১৬৮১ ১৮৪, 

১৮৫১ ২২৩) ২২৪ ২২৫) ২৩৭ | 

॥ পুন্-শৌথ, ব্রণ-শোথ 

বা এবসেস্। 

৬১৮, 

আরাম । 

আর্নিকা। 
(৪) ১৭১। 

(৩) ১৩৮ । (৪) ১২৩। 

আসেনিকাম | (৪) ৬৪) ৩৫৬। 
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি । (৫) ৪২৯। 
একনাইটাম । (১) ৯১। 
পসাফিটিডা। (৪) ১২২, ১৭১। 
কার্ধ ভেজ। (৩) ৮১৩। (৪) ৬৪, ৩৫৬ । 

ক্যামমিলা । (২) ৩৭৬ । 
ক্যালি আয়ডি। (৪) ১৭১। 
ক্যালেওুলা । (8) ১২২। 
ক্যাক্ষেরিয়া আই । (৪) ১২২, ১৭১। 
কাক্ষেরিয়া কাৰব । (8) ১২২, ১২৩। 
ক্যাক্কেরিয়া। ফদ্। (৪) ১৭১। 
ক্যাকেরিয়। ফ্লুয়ো। ১৮৯ 
ক্যান্কেরিয়। সাল্ফ। (৫) ১৯১। 
ক্যাক্ষেরিয়া ভাইপ-ফম | (৫) ১৯০ 
গ্রাফাইটিস | (৪) ১২৩। 
নাইটি,ক এসিড । (৪) ১৭১। (৫) ২৬৬। 

পালসেটিলাঁ। (৪) ১৭১। 
ফসফরাল। (৪) ১৭১। 

ফ্ুয়োরিক এসিড । (৪) ১২২। 
বেল।ডনা। (১) ৯১, ৯৩। 

মাকুরিয়ান সল.ম। (১) ১০৮ ১৯৪। 
ম্াঙ্গানাম। (8) ১%১। 

রান উক্ঝ । (৪) ৬৪, ৩৫৬। 

ল্যাকেসিন। (৪) ৬৪, ৩৫৬ | 

্্যামনিয়াম । (১) ৩০৮। 
সাইলিসিয়া । (৩) ৩৪ | (৪) ১২২) ১২৩। 
নালফার। (৩) ৩৪ । 

সিফিলিনাম | (৫) ৩৪১। 

হিপার সালফ। (১) ১০৮। (২) ৩৭৬। 

(৪) ১২৩। 

১৯1 পেশী প্রদীহ বা মারি- 

আইটিস্। 

ব্রায়নিয়। । (১) ১৪৩। 
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২০। প্রতিক্রিয়াহীনতা বা 
ওষধের ক্রিরাভাব। 

এক্বগ্রিসিয়া। (৩) ৩০৪, ৩৭৮ । (৫) ৩২০। 
ওপিয়াম | (৩) ২০৪১ ৩৬৫, ৩৭৮ | 

কাবব ভেজ। (৩) ২০৪) ৩৭৮) ৪৩০ 
কুপ্রাম। (৩) ২০৩, ২০৪) ২০৫) ৩৬৫, 

৪:৩৩ |] 

ক্যাম্ষর। (৫) ৪৪৫ । 

জিস্কাম। (৫) ৫২৭, ৫৩১। 
প্রুনাস্ স্পাই । (৫) ৫৫০ | 

ভ্যালেরিয়ান । (৩) ২৯৪) ৩৭৮ | 
লরসিরেসান। (৩) ২০৪। 
সাল্ফার। (১) ১৭৫| (৩) ২৬, ২০৩, 

৩৬৫, ৪১৬১ ৪৩০) ৯৩১) ৪৩২ | 

সিঙ্কনা | (৩) ২০৩) ৪৩০। 

সরিনাম। (৩) ২৬ ২০৩, 
৪১৬) ৪৩০, ৪৩১১ ৪৩২ | 

২০৪৭ ৩৭৮) 

২১। প্রতিষ্ঠার, সদ্দি বা 

ক্যাটার। 

ইউপেটরিয়ম পাফে1। (৩) ৪০০ 
কষ্টিকাম। (৩) ৪০০ । 
কাব্ব ভে । (৩) ৪০ 

'ক্যালি মিউরিয়েট । (৫) ১৫৩। 

ফলফরাস। (৩) ৩৯৯। 

মিলিফলিয়াম। (৫) ১১০ । 
সাল্ফার। (৩) ৪০০। 
সেনেগা। (তি) ৪০০। 

২২। প্রদাহ ও পুয়জনন ব1 

ইন্ফামেশন। 
আর্ণিক]। (১) ১৬৭। 

আসে নিকাম। (১) ১২৭। 

একনাইটাম। (১) ৬) ৯২, ১২৭, ১৫৮) 

১৬৭ (৩) ৩২৬। (৫) ৫১৭) ৫১৮। 

এপিন। (১) ১২৭। 
কার্ব ভেজ। (১) ১২৭। 

ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩। 
ক্যালি সাল্ফ। (৫) ১৫১। 
ফস্ফরাস | (১) ৬১ ১২৬) ১২৭ | 

ফেরাম ফস । (৫) ৫১৭) ৫১৮ । 

বেলাডনা। (১) ৬১ ১৪১ ৯০_-৯৩১ ১২৬, 

১২৭, ১৫৮, ১৬৭, ২৪৪, ২৪৫ | 

্রায়নিয়া। (১) ৬) ১৪, ৯১, ১২৬) ১২৭, 
১৫৮। (৩) ৩২৬। 

মাকুরিয়াস্। (১) ৯৩, ১২৬, ১৫৮, ১৬২-৮ 

১৬৮১ ২৪৪) ২৪৫, ২৪৬, ৩০৮ | 

রাস টক্স. | (১) ১২৭। 

্যামনিয়াম | (১) ২৯১, ৩০৮। 
সাইলিপিয়া। (১) ১৬৮, ২৪৫, ৩০৮। 

(৩) ৩৪। 
সাল্ফার। (১) ৩০৮। (৩) ৩৪, ৩২৬। 
হায়সায়ামাদ । (১) ৩৩, ৩৩০১ ৩৩২ | 
হিপার নালফ। (১) ৯৩, ১৫৮, ১৬০, 

১৬২--১৬৮৪ ২৪৪? ২৪৫, ৩০৮ | 

(৩) ৬২৬। 
হেলিবোরা'স। 

| ২৩। ফিস্চুলা বা নালীক্ষত। 
ৰ ক্যাক্ষেরিয়া ফ্ুয়ো। (৫) ৭১। 

(১) ১২৭। 

ূ ফম্ফরাম। (৪) ২৫৫। 

| ফ্লুয়োরিক এসিড । (৫) ৭১। 
বার্ধেরিস ভলা। (৫) ৩৭৯ | 
বেলাডনা । (৪) ২৫৫। 
ট্যামনিয়াম | (১) ৩০৮। 

ূ সিলিসিয়। | (১) ১০৮। (৪) ২৫৫। 

২৪। বেরিবেরিরোগ। 
হাইড্রকোটাইল । (৫) ২৩৭। 



২৫। রতিজ রোগ বা ভিনি- 

পিয়েল ডিজিজ । 

১। উপদংশরোগ বা সিফিলিস_- 

তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতি তরুণ 

ব। সেকেগ্ারি 

এবং পুরাতন বা 

টার্শিরারি। 

আলে নিকাম। (৪) ৫৫। 

এসাফিটিডা | (৫) ২২১১ ২২২। 
কাব্ব এনিম্য।লিদ্ । (৫) ৫১০। 
কাবব ভেজ। (৪) ৫৫। 

কোরেলিরাম রুব | (৫) ৩০১। 
ক্যালি আই । (৫) ১২৭। 
কা।লি বাই। (১) ৩৭৮ 
থুজ।। (৫) ৫০০ | 

নাইটিক এনিড । (৪) ৫৬, ১৭০। 

ফাইটলেককা । (৫) ৫০০ । 

মাকুরিয়াস | (১) ১৯৮, ২৭০--২৭৩ | 

মাকুরিয়াস কর। (১) ২৭৩ | 
মাকুরিয়াস ডাল (শিশু )। (১) ২৭৩। 
মার্ক,রিয়াস প্রোটো-আই। (১) ২৭১,২৭২ । 
মাকুরয়াস বিন-আই | (১) ২৭১, ২৭২। 
মাকুরিয়াস ভাইভাস | (১) ২৭*। 
মাকুরিয়াস সল। (১) ২৭০, ২৭১। 

১) ৫৪ 

মেজিরিয়াম । (৫) ২২১। 

লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৩। (8) ৫৬, 
১৭০ | 

ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ২১৭ । (৫) ২৮৭। 
ল্য।ক ডিফো। (২) ২১৭। 

ল্যাকেসিস। (৪) ৫৪, ৫৫, ৫৬। 

৭২ ] 

ছ্রিলিপ্রিয়া । (৫) ২২২, ৪৩২ 
 ্ট্যাফিসেগ্রিয়া | (৫) ৫০* | 

৷ সাইলিসিয়া। (৫) ৫০*। 
সালফার । (১) ১৭০। 

। সিকোল। (৪) ৫৫। 
| সিঙ্কনা। (৪) ৫৫। 
ৃ মিনেবেরিস। (১) ২৭৩। 

 হিপার সাল্ফ। (১) 
| (৪) ৫৬। 

১৭৮) ১৭৯। 

২। কগিলমা বা শ্লেম্মাগুটিকা এবং: 

র চর্্টকীল বা ওয়াটস্। 
৷ ইউক্রেসিয়া। (৫) ২৪৯। 

| কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪, ৩৪৫। 

| থুজা। (৪) ৩৭৮। 

ৰ কালি বাই। (৪) ৩৭৮| 

| নাইটিক এসিড । (৪) ১৫১, ১৬৯, ১৭০ | 

| নেট্রাম সাল্ফ। (5) ২৭৮। 
। পাল্সেটিলা । (৪) ৩৭৮। 
[ সার্মীপেরিলা | (৪) ৩৭৮। 

৩। কডি বা লিঙ্গোচ্ছাস 

ূ ক্যাস্থারিস। (৩) ২৯৫, ৩১৫। 
ডিজিট্া।লিস। (৪) ৩৯৬। 
নাইটিক এসিড । (৩) ২৯৫। 
মাইগেল। (৫) ৩১২। 
মার্ক সল। (১) ২৭৩। 

৪ | গ্লিট বা পুরাতন পুয়-মেহ 

ইরিজিরন। (৫) ১১৩। 
এলুশিনা | (৩) ৪৪০। 

ক্যালি আয়ডি। (২) ২৭৩। (৩) ৪ 
(৪) ১৬৯ | (৫) ১২৭। 

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮। 



 ৭/৯ | 
টুসিলেগো । (৫) ৪০৪ । 
থুজা। (৩) ৪৬, ৪৪০ | 

৩৭৮ | (৫) ১২৭ । 

(৪) 

নাইটিক এসিড । (৩) ৪৬। ($) ১৬৯। | 

(৫) ১২৭। 

নাক্সভমিকা। (৩) ৪৬ (8) ১৬৯। 
(৫) ১২৭। 

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬১। 
পাল্সেটিলা। ৩৩) ৪৬। 78) ৩৭৮। 
পেট্সিলিয়াম | (৫) ২৩১। 
মাকু রয়ান। (৩) ১৩। 

সার্সাপেরিলা। (৪) ৩৭৮। 
সাল্ফার। (৩) ৪০) ৪৪০ | 

মিপিয়া। (২) ২৭৩। (৩) ২৪০ | 

সোরিনাম। (5) ৪৪০ | 

হ।ইড়্যাষ্টিন। (৫) ৩১। 

৫1 পারদোপদংশজ যৌগিক 

বিষোৎপন্ন রোগ । 

কালি আইওডি। (১) ২২৩। 
নাইটিক এসিড । (১) ১২৩। 

হায়সায়ামান। (১) ১৭৯। 

হিপার সাল্ফ । (১) ১৭৯; ২২৩১ ২২১ | 

৬। পুয়মেহ বা গনরিয়া। 

(২) ২০৮ | (8) ৪8৪৬। আজেন্টাম নই । 
(৫) ৪৫০ | 

ইউপে পাূু। (৩) ৩১৫। 
ইউভা আর্সাই। (৩) ৩১৮। 
ইকুইসিটাম হাই । (৩) ৩১৫ । 
ইপোমিয়া নিল। (৩) ৩১৮। 
ইরিজিরন (এরি )। (৩) ৩১৭। 
একনাইট। (৩) ৩১৯। (৪) ৮৫) ৮৬। 
একনাইটিন্। (8) ৮৬। (৫) ৪৫০। 

এগ্রাস্ ক্যাষ্ট । (৫) ৪০৪ | 

ওসাইনাম। (৩) ৩১৮। 
১৬৯, কক্লিয়ারিয়া আর্মো। (৩) ৩১৮। 

| কলমিস্থ। (৪) ৩৯৭। 
| কিউবেবা। (৩) ৩১৩। 
ূ কোনায়াম। (৩) ৩১৬। 

| কোপেবা। (৩) ৩১৬। 

। ক্যানাবিস ই্ড | (৩) ৩১৫। 
ৰ কানাবিস স্তাট । (৩) ৩১৪) ৩১৫1 (8) 

ূ ৪৪৭ | (৫) 8৫০ | 

' ক্যান্থারিন। (৩) ৩১৪--৩১৯। (৫) 

র্ ১০৪ । 

। ক্রিষেটিস ইরেক্টা ॥ (৩) ৩১৬। 
৷ চিমাফিলা | (৩) ৩১৭। 
. জেল্সিমিয়াম । (5) ৮৫১ ৮৬। 
টুসিলেগো | (৫) ৪০৪ | 
। টেরিবিস্ব | (৩) ৩১৮। 
, ডরিফোরা। (৩) ৩১৬। 

ৰ ডিজিট্যালিস | (৩) ৩১৮। 18) ২৭৮) 

ূ ৩৯৬) ৩৯৭ | 

| খুজী। (৩) ৩১৭ (৪) ২৭৭, ২৭৮ 

' নেট্রাম সাল্ফ | (৪) ২৭৮। 
. পাল্নেটিলা। (২)২*৮। (৩) ৩১৭। 
পেট্সিলিয়াম | (৩) ৩১৫ | (৪) ৩৯৭। 

। (৫) ৯৩১১ ৪৫০ | 

' প্যারিস ব্রাভা। (৩) ৩১৮। 
 ফেরাম কস। (৩) ৩১৭ 
' বার্ধেরিস ভল্গা । (৩) ৩১৯। 

ূ মাকুররিয়াস। (৫) ৪৫০ | 

৷ মাকুরিয়াস কর। (১) ২৭৩। (৩) ৩১৭। 
। (৪) ৩৯৭ | 

| মাকুররিয়াস সল। (১) ২৭৩। (২)২*৮। 
| (৩) ৩১৬১ ৩১৭ | (৪) ৩৯৭ | 

| লাইনেরিয়া। (৩) ৩১৫। 
ছ্রিগমেটা | (৫) ৪৫৭। 

। স্রিলিঙিয়া । (৪) ৪৩২ । 



| ৭%০ 

সার্মাপেরিলা । (৩) ৩১৮। 
সাল্ফার । (৩) ৪৬, ৩১৮। (৩) ৩৯৭। 

সিপিয়।। (৫) ৪০৪ | 
হাইড্র্যাপ্রিয়া। (৩) ৩১৮। 
হায়সায়ামান । (৩) ৩১৬] 

৭) বাঘী, ব্রপ্ন বা বিউবো, 

বিউবন। 

এলুমিনা। (৩) ৪১৩। (৫)৮১। 
কাব এনি। (৫) ৩০২, ৫১০ | 

ব্যাডিয়াগা । (৩) ৪১৩। (৫, ৩০২ | 
মার্ককর। (১) ২৭৩। 

মার্ক বিন-আই । (১) ২৭২। 

২৬। রসবাতাদি রোগ । 

গাউট বা ক্ষত্রবাত। 

(৩) ৭০ | 

১ | 

আতিক । 
এক্টিয়া স্পাই । তি) ৭০) ৭১ (৫) ১৩) 

এট্টিম কু | (৩) ১৫৫ 
এমনিয়াম ফয়। (৫)২৯। 
কলফাইলাম। (৩) ৭০,৭১1 (৫) ১২, 

৪২২ 

কলসিন্ত। (5) ১৯৬। 

কলচিকাম। (২)২২০। (৩) ১৮৭ ৭১ 

(৪) ৩৪৮ । (৫) ৪২২ । 

কষ্টিকাম। (৩) ১৯৬। 

ক্যাল্কেরিয়। কাব । (৩) ২৯১। 
কালিয়া ল্যাটি। (৩) ৭*, ৭১ 
গয়েইয়াকাম ॥ (১) ১৯৬। 

নাক্সভমিকা। (৩) ৭*। 
পাল সেটিলা। (৩) ৭০1 
বেগ্রোইক এনিড । (৫) ২৯। 
ব্রায়নিয়। । (৩) ৭০ । 

] 
মেডরাইনাম | (৫) ৩৩৬ 
রডডেও্ুন | (৩) ৭০, ৭১। 

রাসটকস। (৩) ২৯১। 
লাইকোপড । (৫)২৯। 
লিডান। (৩) ৭০১ ৭১) ১৯৬ | (৫) ৪২২, 

৪২৩ | 

ষ্টাফিসেশ্রিয়া । (৫) ২৯। 
সিপিয়।। ২) ২৯৯। 

২। গ্রীবাস্তন্ত বা টর্টিকলিস। 

কষ্টিকাম। 
ক্যান্কেরিয়া কাব্ব। (৪) ৩৪৮। 
ডালকামরা | (৩) 8৫৭। 

নাক্স্ ভমিকা। (৩) ৩৩৭। 
পেটুলিয়াম। (৫) ৫৬০ | 
বেল।ডনা। (5) ২৯১৪ ৩৩৭ ( 

রাস্টকস্। 

৩। জান্ুসন্ধিরোগ বা ডিজিজেজ 

অব দি নি-জইন্ট-_সাইনভাইটিস্ 

বা শিবামুণ্ড প্রভৃতি । 

এনয়াডিয়াম। (১) ৪০০ | 

এপিন। (১) ১৩৭। 

কলচিকাম। (৫) ৪২৪। 
কালকে হাইপ-ফপ। (৫) ১৯০ | 
পালসেটিলা। (১) ৪০*। 
ফস্ফরাস। (3) ২৫৫। 

সাইলিলিয়া । (৪) ২৫৫। 
সালফার । (৩) ৩৮ | 

8। পৃষ্ঠ-শূল, পৃষ্ঠ-বেদনা বা 

ব্যাক-এক । 

(৩) ৩৩৭ । 

(৪) ৩৬৮! 

ইন্কুলান হাইপ। (৫) ৫*২। 
একনাইটাম । (৪) ৩৩৬ । 



[ ৭৬৯ ] 

এক্রোটেনাম। (৫) ১০৩। ূ এনাকাডিয়াম। ৫) ৩৪৭। 
ক্যালি কার্বব। (৪) ৩৩৬ | এণ্টিম ক্রুড | (৩) ১৫৫। 
ক্যালকে ফ্লুয়োরিকা | (৫) ১৮৭, ১৯০ | ূ এপিস। (৪) ৩১ । 
চাইনি সালফ। (৪) ২৩৬। | এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৮। 

নাক্স ভমিকা। (৪) ২৩৬। এমনিয়াম ফস। (৫) ৯৮। 
নেট্রম মিউ । (৪) ২৩৬। । এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৬। 
পালসেটিলা। (১)৪০*। (২)১৯৭।  কলফাইলীম। (১) ১৪৪ । (৩) ৭০ ৭১। 
পেট্রলিয়াম | (৪) ৩৩৬। (৫) ১২১ ৪২২। 

ফনফরাস। (৪) ২৩৫) ২৩১। 
রডডেগুন | (৪) ৩৩১। 
রাসটক্স | (৪) ৩৩৫১ ৩৩৬ । 

রুট। গ্র্যভি। (৪) ৩৩৬। 

ূ কলসিস্থ। (৩) ১৯২১ ১৯৬) ৩৪৪ । 

| কলচিকাম। (১) ১৪৪, ১৪৫। (২)২২৪৯। 
] (৩) ৬৮--৭১। (৪) ৩৪৮ | (৫) ৪১৬, 

| 
লাইকেপড । (৪) ২৩৬। 8 
লিডাম | (৪) ৩৩৩ | কষ্টিকাম। (৩) ১৯৬ ৩৪৪। ৩৪৫ | (৫) 
ঈটাফিসেগ্রিয়। । (৪) ৩৩৬ । ৩০৬, ৪৮১। 

দিকেলি। (৪) ২৩৬। কোনায়ম | (৪) ৩৪৭ । 
লিপিয়। । (২) ৩০০। ক্যামমিলা। (২) ৩৭৬। 
হাইপেরিকাম। (৪) ৩৩৬ । ক্যালি নাই। (৫) ১৪২। 

ক্যালি বাই। (২) ২২০। 

৫। পেশীবাত এবং পেশীশূল।  ক্যালি সাল্ফ। (২) ২২*। 
ই কা।লকেরিয়া আই । (৫) ৫০ 

ক্যাল্কেরিয়৷ কীর্বব। (৩) ২৯১। (৪) ৩৪৮। 
ক্যাল্কেরিয়া ফস | (৫) ১৮৭১ ১৮৮। 
ক্যালকেরিয়া ফ্রুয়! । (৪) ৩৪৯) 
ক্যাঁলায়া ল্যাটি। (২) ২২০। (৩) ৭০ 

৬ । বসবাত ব শ্রিউম্যাটিজম-_ রে ] রে রে (৫) ৪১৯১ রঃ 

তরুণ এবং পুরাতন ( কর! ৮ (৩) ৩৪হ। (৫) ৩০৩। 
এ চোলডানয়াম । (১) ৩৮২। 

সংকোচনাদি 1 ) ! জেল সিমিয়াম। রে ৮৬] 

আণিকা। (৩) ৭০, ২৯১। (৪) ৩৪৭। ডাল্কামারা। (৩) ৪8৫৭। (৫) ৪২০। 

একনাইটাম। (১) ৩৬১ ৩৮৩৯6) 1 থুজা। (২)২২১। 

এক্টিয়। রেসি । (৫) ১১, ১২। 
নাক ভমিকা। (৫) ১১। 
ব্রায়ওনিয়। | (১) ১৪৩। »শশাশী পিন 

১২। | নাক্স, ভমিকা । (৩) ৭০১ ৭১ 
এক্টিয়! রেসি । (৫) ১১, ১২। । নাকৃস্ মস্কেটা। (৫) ৪৭৭। 
এক্টিয়া স্পাই । (১) ১৪৪ | (৩) ৭০ঃ ৭১। নেক্রীম মিউ । (৫) ৩০৬। 

(৫) ১২, ১৩। স্যাফীলিয়ম। (৫) ১*৭। 

জ 



| ৭৯ ] 
পাল্সেটিলা। (২) ২১৯, ২২৯1 (৩) ৭০, 

৭১। (৫) ১২। 

পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০ । 
ফাইটলেক্ক!। (৫) ৪৯৯) ৫০০ | 

ফেরাম। (২) ২২১) ৩৭৬। (৪) ৩৪৮। (৫) 

৪৭৭ | 

ফেরাম ফপম। (৫) ৪৭৭। 

ফেরাম মেট | (৫) ৪৭৭। 
ব্রায়নিয়। । (১) ১৪৩১ ১৪৪ | (২) ২২৪০ 

(৩) ৭* | (৪) ৩৪৫১ ৩৪৬ । 

ভায়লা গড | (১) ১৪৪। 

ভেরেট এল । (২) ৩৭৬। 
মাকুরিয়াস। (৫) ৫০০ 
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬। 

ম্যাগ্সেসিয়। কার্ব | (৫) ৪৭৭। 
রওডেগুন। (৩) %*ঃ৭১| (৪) ৩৪৬ 

(৫) ৪১৯, ৪২০ । 

রাস্টকৃস্। (১) ১৪৪ 1 (২) ৩৫৩) ৩৭৬ । 
(৩) ২৯১, ৩৪৪ 1 (৪) ৩৪৫-_-৩৪৯। 

(৫) ১১) ৪১৯ | 

রাস্ রেডি । (৪) ৩৪৮। 
রেণাঙ্কুল বাল,। (৫) ১২। 

লাইকোপড । (২) ২২১। (৪) ৩৪৮। 

লিডাম। (১) ১৪৪। (৩) ৭০১ ১৯৬ | 

(৪) ১২০, ৩৪৮ | (৫) ৪১৯) ৪২০, 

৪২২) ৪২৩। 

লিখি কার্ব। (৫) ৪১৯। 

ল্যাক কেনি। (৫) ২৮৭। 

ট্টিলিগ্রিয়া। (৫) ৪৩২। 
সাইলিসিয়।। (৪) ১২*। 

৫০৪ । 

সার্স৷ পেরিলা । (৫) ৪৮৩। 

সালফার। (২) ২২৭। (৩) ৪৯। 
সিক্কন। |. (৩) ৯৭। 
সিফিলিনাম । (৫) ৩৪০) ৩৪১। 

(৫) ১৮৮১ 

সিমেক্স্ ল্যাক্ট। (৫) ৩০৫, ৩০৬। 
সাঙ্গুইনেরিয়। । ৫৫) ৪৭৬) ৪৭৭। 

৭1 লান্েগো ব। কটিবাত। 

আণিক।। (৪) ৩৩৬। 

আমেোনিকাম। (২) 
একনাইটাম । (৪) ৩৩৬। 
এন্টিম টার্ট। (৪) ৩৩৬। 

ক্যালি কার্বনিকাম | (৪) ৩৩৬। 
ক্যালকেরিয়া ফ্রুয়ো। (৫) ১৮৯, ১৯০। 

নেট্রাম মিউ। (৪) 2৩৬। 

৭৮ | 

বেলাডনা । (৯) ৭৫। 
ব্রায়নিয়। । (৪) ৩৩৭। 
ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৫ | 
রডডেগ্ুন। (৪) ৩৩৬। 

রান্টকৃস। (৩) ২৯১। (৪) ৩৩৫, ৩৩৬ । 

লিডাম। (৪) ৩৩৬। 
্যাফিসেগ্রিয়। । (৪) ৩৩৬। 

সালফার । (৪) ৩৩৬। 

হাইপেরিকাম। (৪) ৩৩৬। 

৮। সন্ধি-বাত বা আর্থ ইটিক 

ইন্ফ্লামেশন-হিপ্ ডিজিজ ও 
নি-ডিজি্ি, প্রভৃতি। 

এপিস। (১) ১৩৯। 
কলসিম্থ। (৩) ১৯২। 
কল চিকাম। (১) ১৪৪; ১৪৫ | (৫) ৪২৩ 

পালসেটিলা। (২) ২২*। 
ফস্ফরাস,। (৪) ২৫৫। 

ব্রায়নিয়া । (১) ১৩৯১ ১৪৩) ১৪৪ । (৫ 

৪২৩ । 

ভায়লা ওড | (১) ১৪৪। 

মেডরাইনাঁম। (৫) ৩৩৬। 
লিডাম। (১) ১৪৪। (€) ৪২৩। 



1 ৭/০ ] 
ছ্যামনিয়াম | (১) ৩০৮। এব্রোটেনাম। (৫) ১৩, ১০৪, ১৭৮) ৪৮৩ | সাইলিসিয়া। (8) ২৫৫। এমনিয়াম মিউ। (৫) ১০৪। সাল্ফার। (৩) ৩৮। এসেটিক এসিড | (6) ১০৪। নিফিলিনাম। (৫) ৩৪০, ৩৪১ | ঈ ওলিয়েগর। (৫) ৪৫৫। 
৯। সন্ধিরোগ সন্ধির দুর্বলতা | ক্যালি ফমফরিকা। (৫) ১৪৬। রি | কাক্ষেরিয়া আই। (৫) ১৮৭ র এবং নিয়চুয়াল ঝুলিয়া পড়া ৬ (৩) ৪8৮ । (৪) ৩৪৭ প্রত্থতি সন্ধিতথলন।  ক্াষেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৭। ইগ্নেসিয়া। (8) ৩৪৯। টুবাকুলিনাম। (৫) ১০৪। এনাকার্ডিয়াম। (১) ৪০০ নেটাম মিউ। (6) ১,৪। পেটুলিয়াম। (৪) ৩৪৯ । (৫) ৫১০ | | ফসফরাস. | (৩) ৪৮। প্লাম্বাম। (6) ৫৪১। লাইকপডিয়াম। (৫) ১০৪। ব্রামটকস। (8) ৩৪৯। সাস পেরিলা। (৫) ১৪০। 
১০। সাইনভাইটিস বা মান্তক- সালফার। (৩) ৪৮। 

| সিকেলি। (৫) ৩৭৩) ৬৭৪ | প্রদাহ। তিতা 
আইওডিয়ম। (৪) ৩১০ | 
একনাইটাম। (৪) ৩১১। ১১। মস্তিফ-মেরুমজ্জাদি এপিস। (১) ১৩৯। (৪) ৩১০১ ৩ 2২ 
কল চিকাম। (৫) ৪২৪ | মায়বায়রোগ | 

যে | ১। মানসিক রোগ বা মেন্টাল কাযালি আই। (৪) ৩১০। | 
ক্যাক্ষে কাবব। €৩) ২৯১। | ডিরেঞ্জমেন্ট 
ক্যাক্চে হাইপফন। (৫) ১৯০। ১। অবলাদবাযু, চিত্তোদবেগ বা পালসেটিলা। (১) ৪৪০ । বেলাডিনা। (৪) ৩১১। হাইপকগ্ডিয়াসিস। 
ব্রায়নিয়! | (১) ১২৭, ১৩৬, ১৩৯। (৪) আসেনিকাম। (২) ১৪৪। 

৩১০, ৬১১ | ইগ্রেসিয়া । (২) ১৪৪, ১৪৬ | 
লিডাম। (৩) ৩৪৫। (৫) ৪২৩, ৪২৪। তি চি (২) ২৫২। 

৩ ৩ এাতুয়া রেসি। (৫) ৬ ৭। 82 এনাকার্ডিয়াম। ৫১) ৩৯৫, ৩৯৬। ২৭। ক্ষযরোগ বা ওয়েস্িং এপস) (১২0) 
এলুমিনা । (৪) ২৭ (৫) ৭। ডিজিজ, | ক্যামোমিলা। (৫) ২৭। আইওডিন। (৫) ১,৪। ক্যাক্ষেরিয়া কার্ব । (৩) ২৭৩। আর্জেন্ট নাই। (৫) ১০৪। চেলিভনিয়াম | (১) ৩৭৭। 



[ 4%* ] 

নাকৃস ভমিকাঁ। (২) ১৪৩, ১৪৪, 

২৫৩। 

নেটীম কার্ব। (২) ২৫৩। 

নেটাম মিউ | (২) ১৪৪, ২৫২। 

পালসেটিলা। (৪) ২৭। 

্্যাটিনীম। (৩) ২৪১) 

ফসফরাস, | (৪) ২৩৩। 

| (২) ২৫২। 

বেলাডনা । (৩) ২৪১। 

ভিরেটীম এল.। (৩) ২৪১। 

মাকুতরিয়াস। (২) ১৪৪। 

মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪। 

লাইকোপডিয়াম | (২) ১৪৪। (৩) ২৪০। 

ল্যাকেসিস | (৪) ২৪১ ২৫) ২৬। (৫) ৭৮1 

ট্যাফিসেত্রিয়া । (৫) ২৭। 

সালফার । (২) ১৪৪। (৩) ২৮,২৪১, 

২৭৩, ৪৩৬ | (৫) ৭৮। 

সিপিয়া । (৪) ২৭। 

সৌরিনাম । (৩) ৪৬৬। 

২। আত্মহত্যাকরণেচ্ছা বা স্ুই- 

সাইড্যাল মেনিয়া । 

জঅনাম। (১) ২২৭। (২) ৪৯। (৪) 

৪৬১, ৪৬২ । 

অরাম মিউ । (৪) ৪৬১। 
আপেনিকাম। (২) ৪৯1 (৪) ৪৬২। 

এক্িয়া রেসি । (৫) ৬। 
এট্টিম জু । (৪) ১৬৫। 

নাইটিক এসিড । (২) ১১৫। (৪) ১৬৫, 

৪৬১ । 

নাকৃস ভমিকা। (২) ১১৪ । (৪) ৪৬১। 

নেটাম সালফ। (২) ১১৪। 

স্কাজা টিপু । (৪) ৪৬১। 

মাকুরিয়াস। (১) ২২৩। 

সিপিয়া । (৪) ৪৬২ । 

 হাক্সায়ামাস। (১) ৩৪৪ । 

হ্পার সালফ | (১) ১৫৯1 (৪) ৪৬১। 

৩। উন্মাদরোগ বা! ইন্স্তানিটি-_ 
একুট মেনিয়া, মনোমেনিয়া বা 

একা শ্রয়োন্মাদ, ধঙ্শোন্মাদ, 

কামোন্মাদ এবং ডিমেন 

সিয় বা! বুদ্ধি-হ।সত। 

প্রভৃতি । 
অরাম। (২) ৪৯ | 

আর্জন্টোম নাই | (৪) ৪৩৮। 

আসেনিকাম ! (২) ৪৮। 
ইগ্রেসিয়া। (২) ১৯৪ (৪) ২৭৫ | 

একনাইট | (১) ১৮ 1 (২) ৪৯। 

এগার্িকীস মান্ক | (১) ২৯৬ (8) ২৭, 
(৫) ৩৯৩। 

এগ্রাস ক্যাষ্ট। (১) ৩৪৬। 

এনাকািয়াম । (১) ৩৯৬। (৪) ২৭, 

১৬৫ | 

এ(টিম ক্রুৎ। (৪) ১৬৫। 

ওপিয়াম । (৩) ৩৬৯। 

কুপ্রাম । (৪) ১৪২। 

ক্যানাবিস ইণ্ড | (৫) ৪৪৮। 

ক্যাস্থারিন । (১) ৩২৬১ ৩৪৭1 (৩) ৩০৪৯৯ 

৩০৫ | (৪) ১৪২। 

ক্যাম্ষর । (৫) ৪৪৫। 

ক্যালি ত্রোৌম। (৫) ১৫১ । 
ক্যাক্ষেরিয়া ফস। (৫) ৭। 

ট্যারেপ্টক কুবেন্স,। (৫) ৩১১, 

থুজা। (৪) ২৭৫ | (৫) ১৬২। 

নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৫। 

পাইক্রিক এসিড । (৪) ২** । 



| ৭৮০ ] 

পাল্লেটিলা । (২) ১৯৩, ১৯৪। 

প্যারিস কোয়া । (৪) ২৭। 
৩৪৭ | (৫) ২৮১১ ৩০৯) ৪৭৭) 

৫২৩) ৫৫২ । 

৪৮৫) 

প্যাটিনাম। (১)৩৪৭। (৪) ১৪২। (৫) একনাইট্॥ (১) ১৮, ৩২, ৩৩। ২৯৮) ৫২২) ৫২৩। 
ফস্ফরাস্। (১) ৩৪৭। 

(৪) ২৩২, ২৩৩) ২৭৬। 

ফস্ফরিক এসিড । (৪) ২০০১ ২০১। 

বেলাডোনা । 

৩২৫, ৩৪০--৩৪৩ | (৪) ১৪৯১ ১৪২। 

ব্যা্টিসিয়া । (৪) ২৭৬। 

ভেরেটাম এল্। (১) ১৯৭) ৩২৫১ ৩৪৭। 
(২) ৪৯1 (৪) ১৪০, ১৪১) ১৪২। 

মন্বাস। (৫) ২৮১। 

মাকুরিয়াস। (১) ২৩৫, ২৩৬১ ২৩৭ | 

মিউরেকৃস। (৫) ২৯৬, ২৯৮] 
মিলিফোলিয়াম। (৫) ২৪৪ । 
মেলিলোটান। (৫) ২৪৪ 
লিলিয়াম টাই। (৫) ২৯৮। 
ল্যাকেসিস । (১) ২৯৬। (৪) ২৪১ ২৫) 

২৬ ১৪২ | 

্রামনিয়াম । (১) ৫৭) ৭৩) ২৮৪) ২৯৫ 
২৯৩৬) ২৯৭, ৩২৫) ৩৪০--৩৪৩) ৩৪৭। 

(৪) ২৬, ১৪০১ ১৪২) ২৭৬। 

সাল্ফার। (৩) ৩৮ ২৯ | 

সিফিলিনাম | (৫) ৩৪১। 

'স্তাবাডিলা। (৫) ১৬২। 

হায়পায়মাস। (১) ৭৩, ২৯৭ ৩৩২, ৩৪০ 

--৩৪৪) ৩৪৬১ ৩৪৮ | (৪) ২৭) ১৪২ | 

(৫) ১৫১) ৫২৩। 

৪। গুন্স-বায়ু। মুচ্ছ্াবায়ু, অপন্মার 
বা হিষ্টিরিয়। | 

আন্নিকাম। (৫) ১৪৫। 
ইপ্রেসিয়া । (২) ১৯৫) ৩৪০১ ৩৪১) ৩৪৪) 

(১) ৭৩) ২৩৬, ২৯৫) ২৯৭) 

এন্টিয়া রেসি। 
এগারি মাস্ক । 

| এগ্রাস ক্যাষ্ট । (৫) ১৪৫। 

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৫। 
এপিস। ৫6৪) ৩০০ । 

এলুমিনা | (৫) ৭৮, ৭৯ | 

| এমাফিটিডা। (২) ৩৪১। (৫) ২১৯, 
২২০১ ২৮১। 

ককুলাম ইও। (৫) ১৪৫) ২৮১। 
কফিয়া। (১) ৩২। (৫) ৫৫২। 
কলফাইলাম। (৫) ১৪৫। 
কষ্টিকাম | . (৩) ৩৩৬। 
ক্যাকটাস গ্র্যাও্ড। (৫) ১৪৫। 
ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৫। 
ক্যাষ্টরিয়াম । (৫) ২৮১। 
ক্রেকাস স্তাট । (৫) ৩৯২, ৩৯৩। 
জিঙ্ক ভ্য।/লেরি। (৫) ৩১১। 

| জেলসিমিয়াম। (8) ৭৯। 
ট্যারেন্ট,লা কুবেন্স্। (৫) ৩১০ 

৩৯৩১ ৪৮৫ | 

(৪) ২৭। 

(8) ২৭। 

(৫) ১৪৫। 

ূ 
৷ থিরিডিয়ন। (৫) ৩১০। 
থুভা | (৫) ৫৫২। 

নাকৃম ভম। (২) 
৪৮৫ | 

নাক্স্মন্ধ। (২) ৩৪২। (৫) ২৮১, ৫৫৪ 
পাল.সেটিল। | (২) ১৯৪) ১৯৫। (৫) ৭৮। 
প্যারিস কোয়া । (৪) ২৭। 
প্যালাডিয়াম। (৫)২৮২। 

প্র্যাটিনাম। (১) ৩৫২ (৫) ৫২২) ৫২৩। 
ফসফরাস । (২) ৩৪৫ (৫) ৪৭৭) ৪৮৫। 

| প্রুনাসস্পাই। (৫) ৫৪৯। 

১৪৪ । (৫) ৪8৭৭ 
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বেল।ডনা। (১)৭৪। (২) ৩৪২। লাইফিন ( খেপাকুকুরের মুখের লাল।) 
ভেরেটরাম এল। (৪) ১৪২। (১) ২৮৫। 
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪১) ৩৪৫ | (৫) ল্যাকেসিস। (৪) ২৪। 

৪৭) ৪৮৪) ৪৮৫ | টর্যামনিয়াম | (১) ২৮০১ ২৮৪) ২৯৪ ৩৭০১ 

ভ্যালেরিয়ানেট অব জিঙ্ক । (২) ৩৪২। ৩০১) ৩৪৯ । 

মন্কাস। (২) ৩৪১। (৫)২৮১১ ২৮২। |. (১) ৩৪৯। 

মাইগেল। (৫) ৩১০। হায়সায়ামাস। (১) ৩২১ ৩৪৮১ ৩৪৯ । 

মার্করিয়াস। (১) ২৩৫ | | (৪) ২৭। 

ম্াগ্নেসিয়। মিউ | (৫) ২২৭ । ৭। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম। 
ল্যাক কে 

টি রি | | এন্টিয়া রেমি। (৫) ৬। 

ভিক্টা। (৫) ১৪৫। ৰ এগারিকাস মাস্ক । (১) ২৯৬। (৫) ৩৬১। 

ট্রামনিয়াম। (১) 9৪8) ২৮৪) ৩০২) ৩৪৮, ূ কলা ।॥ (৩) ২০৪। 

ডি ৮ । (৫) ৩৯৩ । ৃ ৪ 

সালফার । (৩) ২৯ | (৪) ৭৯.। (৫) ৭৮ | পাল.সেটিলা। তে | 

সিডুন। (৫) ৫৫৮। 088 এ (১) ৩' 

সিপিয়! | (২) ১৯৫) ২৯৬, ২৯৭ 1 (৫) ৭৮ | প্লীঙ্বাম। (৫) রি | র্ 

জা (১৮০৮৯ লা ০৩১১১ 
১০০৮৯৬০৪৪০০ ২৭৭, ২৯১) ৩১৪ | (৩) ২০৪। (৫) 

(৪) ২৭ | . 
৫৪০। 

৫ বিরহাতুরত। বা হোম- | ব্যাপ্টিসিয়া। (১)৩০৪। 

টি টি ব্রায়নিয়া । (১) ১৩৩১ ১৩৪১ ১৩৫ । 

সিক্নেস। | ল্যাকেসিন। (১) ২৯৬। 

ক্যাপমিকাম । (৫) ২৬৫। ্্যামনিয়াম । (১) ৭১, ২৭৬১ ২৭৭১ ২৭৮৭ 

ক্লিমেটিসাই। (৫) ১৪। ২৮০) ২৮২) ২৮৪১ ২৮৫) ২৮৬; ২৯১, 

ফস্ফরাস। (৬) ৪৭৭; ৪৮৫ | ২৯৩) ২৯৫১ ২৯৬) ৩০৪১ ৩১৪১ ৩৩৩। 

ফস্ফরিক এসিড | (২) ২৯৬। (৪)২**। সিকেলি। (১)২৭৬। 

বেলাডনা । (১) ২৩৬। হায়সায়মাল । (১) ৭১ ১৩৪) ২৭৭১ ২৯১, 

মার্ক,রিয্াম ॥ (১) ২৩৬। ৩১৪, ৩২০১ ৩২১১ ৩৩২, ৩৩৩) ৩৩৫। 

৬1 জলাতঙ্করোগ ব৷ হাহড্্র- চিন 
ফবিয়া। ৮। বিষাদোম্মত্ততা বা মেলাঙ্কলিয়। । 

ক্যাস্থারিস। (১) ৩৪৯ | (৩) ৩০৪, ৩০৫ | অরাম। (৪) ৪৬১, ৪৬২। 

বেলাডন। । (১) ৭৪) ২৮০১ ২৯৪১ ৩০০১ আইওডিয়াম। (৫) ৭৮। | 

৩৪৯। আর্জেপ্টাম নাই । (৪) ৪৩৮, ৪৬২। . 
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আসেনিকাম। (২) ৪৯। (৪) ৪৬২৭ 
ইগ্নেপিয়া । (৫) ২০*। 
এটিয়। রেসি | (৫) ৬। 
এন।কাডিয়াম । (১) ৩৯৩। 
এন্টিকন্ু। (৩) ১৫১। 
এলুমিনা । (৫) ৭৮, ৭৯ | 

কোনায়াম। (৫) ২২৬। 

কাকেরিয়া কার্বব | (৩) ২৭৩। (৫) ৫৮। 

গ্রেনোইন। (৪) ৪৬৩। 

জিশ্কাম অক্সাইড | (৫) ২২৬। 
পাল্সেটিলা । (২) ১৯৪ । (৫) ৭৮। 
প্র্যাটিনাম | (৩) ২৫০ | (৫) ৫২৩। 

ফস্ফরিক এসিড । (৪) ২০। 
বেলাডনা । (৩) ২৫০। 
ভেরেট্রাম এ। (৩) ২৫০। (৪) ১৪১। 
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪০। 
ল্যাকেসিন্। (8) ২৪ । (৫) ৭৮। 

্যামনিয়াম | (১) ২৯৮। 

সাল্ফার | (২) ১৪৪ | (৩) ২৮, ২৯ ২৫১, 
২৭৩ । 

সিপিয়া। (৪) ৪৬২। (৫) ৭৮। 

সিফিলিনাম । (৫) ৩৪১। 

সোরিণাম। (৩) ৪৩৬১ ৪৩৭। 

৯। মদাত্যয়রোগ বা ডিলিরিয়াম 

টিমেন্স্। 

আর্সেনিকাম । (১) ২৯৯। 
(৫) ৫৪৫। 

একনাইট । (১) ৭৪॥ 

এগারিকাস মাস্ক । (৪) ২৭। 

এন্টিম টার্ট। (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৬। 
এভিন! স্তাট। (৫) ৪৫৬। 

ওপিয়াম। (১) ৭৪) ২৯৯) ৩০০১ ৩৫০ 
(৩) ৩৭০1 (6) ২৭। 

(২) ৫০ 

ক্যানাবিস ই. | (৫) ৪৪৮। 

ক্যাপসিকাম | (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৬। 

ক্যান্কেরিয়া কার্ব। (১) ৭৪, ২৯৯। (৩) 

২৭৩। 

নাকৃন্ ভমিকা। (২) ৫০১ ১৪৫ । (৫) ৫৪৫। 

বেলাডনা । (১) ৭৩) ৭8) ২৯৯) ৩০০১ ৩৪৪? 

৩৪৯) ৩৫০ | (৩) ২৭৩। 

মাকুরিয়াস্। (১) ২১৪। 

রেণাঙ্কু বাথে। | (৩) ৩৭১। (৫) ১৮। 

ল্যাকেসিস্। (১) ২৯৯। (৩) ৩৭০। 

(৪) ২৪। 
স্রিকনিয়া। (১) ১৪৫। 
ট্যামনিয়াম । (১) ৭৪১ ২৯৮) ২৯৯১ ৩০০ | 

৩৪৪১৩৪৯১৩৫০ | (২) ৫*। (৩) ২৭৩। 

সাল্ফার। (২) ৫০1 (৫) ৫৪৫ 

সাল্ফুরিক এসিড | (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৫, 
৫৫৩। 

সিফিলিয়াম । (৫) ৩৩৯ | 
সিমিসিফুগ! ॥ (১) ৩৫০ । (৫) ৬। 

সোরিণাম। (৫) ২৩৭৯। 

হায়সায়ামাস। (১) ৭8) ২৯৯; ৩০০, ৩৪০, 

৩৪৪, ৩৪৭৯) ৩৫০ । (৪) ২৭ 

মানসিক জত্ভত্বাদি বিকার 

বা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেন্ট। 

আয়ডিয়াম। (৫) ৭১ ৭৮। 

ইগ্রেসিয়া | (৪) ২৯০ । (৫) ৫৫২। 

একনাইট । (৩) ২৮। 

এন্িয়। রেসি। (৪) ২৭। (৫) ৬।৭। 

এগারিকাস মাস্ক । (৪8) ২৭। 
এনাকাডিয়াম । (৪) ২৭। 
এলুমিনাম | (৪) ২৭ | (৫) ৭) ৭৮, ৭৯। 

ওপিয়াম | (5) ২৭। 

কাস্থারিস | (৩) ৩০৪, ৩০৫ । 

ক্যামমিল। | (২) ৩৬৬) ৩৬৭ | (৫) ৫৫২। 

১০ | 
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ক্যাক্ষেরিয়া কার্বর্ব। (৫) ৬, ৭৮। ১২) স্মর্ণশক্তির হানি। 

ক্যাক্ষেরিয়া ফদ্। (৫) ৭1 এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৪। 
ক্রোকার স্তাট। (৫) ৩৯৩। ওলিয়েগডার। (৫) ৪৫৪। 
ট্যারেপ্টলা কুবেন্স। (৫) ৩৯৩। 

রাইিটিক এরি (75৯ ২। ন্নায়বীয় রোগ ব। 
নাকৃদ্ ভমিকা। (৫) ৭৮। 4 

পাইক্রিক এনিড। (৪) ২০০। নার্ভাস্ ডিরেঞ্জমেপ্ট। 
পাল্সেটিলা। (৪) ২৭। 
প্যারিস কোয়াড়ি । (৪) ২৭। ১। আতপাঘাত বা সান্ক্রোক | 
প্লাটিনাম | (৩) ২৪১। (৫) ৫২২, ৫২৩। একনাইট। (১) ৩১। 

ফস্ফরাস,। (৪) ২৩২। প্লোনোইন্। (৪) ৭৯। 
ফস্ফরিক এসিড | (৪) ২০*, ২০১। জেল্সিমিয়াম। (৪) ৭৮১ ৭৯। 

বেলাডনা। (৩) ২৪১ বেলাডোনা ! (৪) ৭৮। 

ব্যারাইটা কার্ব। (৫) ১৭৪। ৃূ 

ভেরেট্রাম এল । (৩) ২৪১। ২1 খলী, থাইল, স্থানিক আক্ষেপ 

লাইকপড়িয়াম | (৩) ২৪*। বা ক্র্যাম্পন্। 
ল্যাফেসিস্ | (8) ২৪-_২৭। (৫) ৭৮। 

ট্যামনিয়াম | (৪) ২৭ | (৫) ৩৯৩| ইগ্রেসিযা। 

সাল্ফার। (৩) ২৮, ২৯, ২৪১। (৫) ৪৮। 

সিপিয়। | (৪) ২৭। 
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১। 
হায়সায়ামাম । (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩ । ৩। তাণ্ডব, নৃততারোগ বা কোরিয়া । 

আর্সেনিকাম। (২) ৩৯ । (৫) ৩৯৯। 

স্তিকে পিঁরাল ইগ্নেসিয়া । (২) ৩৪২, ৩৪৩ (৫) ৩০৫ | 

্উ ম্মাদ বা পির _. এক্টিয়! রেসি। (৫) ৮, ৩৬২। 

(২) ৩৩৪ । 

| কুপ্রাম মেট । (৫) ৫৪২। 
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬। 

1 জ্যাবরেণ্ডাই | ৫) ৪১২। 

মেনিয়া। এগারিকাস মাস্ক । (১) ৮২। 

এগারিসিন। (৫) ৩৬১১ ৩৬২ । 

একনাইট | (১) ৩৪৮। এসাফিটিড। (২) ৪*৭। 

এক্টিয়। রেসি । (৫) ৬। ওপিয়াম। (৫) ৫৩০। 

প্র্যাটিনাম। (১) ৩৪৭। . ককুলাস ইও। (৩) ২১৩। 
বেলাডনা । (১) ৩৪৪, ৩৪৮ । কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৬। 

ভেরেটাম এল। (১) ২৯৮। (৪) ১৪২। কুপ্রাম। (৩) ২১৩। 

ল্যাকেদিস, । (৪) ২৪, ২৫। ক্যামমিলা। (২) ৪*৭। 

্্যামনিয়াম । (১) ২৯৮১ ৩৪৪, ৩৪৮ । ক্যাল্কেরিয়া কার্ব। (১) ৮* | (৩) ২৭৫ 

হীয়সারামাস। (১) ৩৪৯১ ৩৪৪) ৩৪৮। ক্রোকাস,। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১৪। 
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চায়না । (৩) ২৭৫। 

জিক্কাম। (১)৮২। (৫) ৫৩০ । 
জিস্কাম ভ্যালেরি। (৫) ৫৩*। 
জিজিয়! । (৫) ৩০৯১ ৩১০ । 

ট্যারেন্টল৷ কুবেন্স্। (২) ৩৪৩। (৫) ৩০৭, 

৩১০) ৩৬১। 

নাকৃম ভমিকা। (৩) ২১৩। 
নেটাম মিউ। (২) ২৫৬। 
পাল্সেটিলা। (২) ২৫৬। 
ফস্ফরাম্। (৩) ২৭৫। 
বেলাডনা । (১) ৮০১ ৮১১ ৩০৪ । 

ভেরেট্!ম ভিরি। (১) ৮১, ৮১১ ৩৫৩। 

মাইগেল। (৫) ৩১১। 
মাকুরিয়াস। (১) ২৩৭) ২৩৮। 

লরগিরেসাস | (২) ৩৪৩ (৫) ৩১০। 

স্কটিলেরিয়া। (২) ৩৪৩। 
স্টিটা । (২) ২৫৬। 

ষ্্যামনিয়াম | (১) ৮৭, ৮১১ ৮২১ ৩০৪) 
৩৫৩। 

সাইকুটা। (৩) ২১৩। (৫) ৩৬২। 

সালফার । (১)৮*। (৩) ২৭৫। 
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।+ 
সিনা । (২) ৪০৬) ৪০৭ | 

সিপিয়া। (৫) ৩১০ । 

 সোরিনাম ॥ (৩) ২৭৫ | 
স্যাণ্টোনাইন। (২) ৪০৬। 

হায়সাক্নামাস | (১) ৮*, ৮২ ৩৫৩। 

৪। তোতলামী ব৷ ্্যামারিং। 
ইগ্নেসিয়! (১) ২৮১। 

বভিষ্ট । (১) ২৮১) ৩০৫ 
ই্র্যামনিয়াম | (১) ২৮১১ ৩০৪৭ ৩০৫ । 

স্পাইজিলিয়া। (১) ২৮১। 

৫1 ভুর্ধলতা বা ডিবিলিটি এবং 

পেশীদৌর্বল্য। 

আর্সেনিকাম। (৩) ১০৮ । (৪) ১৮০। 
এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৪ | (৫) ৪৮৯। 
1 এভিনা স্যাটিভাঁ। (৫) ৪৫৬। 
| এন্বনাশ্রিসিয়া। (৪) ২০৬। 
। এলাম্থ।স গ্ল্যা্ড। (৫) ৪৭ । 

| ককুলাস ইণ্ড। (৫) ৪৮৯। 
কল্চিকাম। (৩) ৬৪। (৪) ১৮০। 

(৫) ৪৮৯ । 

কার্বব ভেজ। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০ । 
কালি কার্ব। (৫) ১৩৫। 

ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬। 
নাকস ভমিকা। (৩) ৬৫। 

ব্যাপ্টিসিয়া । (১) ১৯1 
ফস্ফরাস। (৩) ১০৮। 

ফস্ফরিক এসিড | (৩) ১৮1 (৪) ২০৬। 
ভেরেটাম এল। (৪) ১৮৬। 
মিউরিয়েটিক এসিড | (১) ১০ । (৪) ১৮*) 

১৮১) ১৮৬। 
লরসিরেসাস। (৪) ২০৬। 
সালফুরিক এসিড | (৪) ১৮৬। (৫) ৫৪৫। 
সিঙ্কনা । (৩) ১০৮) ৪৩৫। (৪) ১৯১। 
সিলিনিয়াম । (৫) ৪৮৯ | 

সোরিনাম। (৫)২*৬। 

হায়পায়ামাস । (১) ১০। 

৬। ধনুষ্টস্কার বা টিটেনাস। 

ইগ্নেসিয়। (২) ১৪৭। 
একনাইট । (১) ৭৭। (৫) ১৬৬। 

এঙ্গাষ্টরাঁ। (৫) ১৬৬। 
কুপ্রাম। 0১) ৭৭। (২) ১৪৭ 

ক্যাক্ষফোরা । ৫) ৪৯৭। 
টেবেকাম । (৫) ২৭০ | ' 
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নাক্ন ভমিকা। (২) ১৪৬। 

নিকটিনা। (৫) ২৭০। 
প্রনাস ল্পাই। (৫) ২৭*। ৫৪৯) ৫৪০। 
ফাইজস্টিগমা । (৫) ২৪২। 
ফাইটলেক। | (৫) ৪৯৭। 
বেলাডনা । (১) ৬০১ ৬১১ ৭৭১ ৭৮ | (৫) 

১৬৬ | 

ভেরেটাম ভিরিভি। (৫) ১৬৬। 
ম্যাগ্নেনিয়া ফস । (৫) ৩৪৯, ৩৫০ । 

ট্টিকৃমিয়।। (২) ১৪৭। (৫) ২৭০১ ৪৯৭, 

৫৫০ | 

উ্যামনিযা! | (১) ৩৯২1 (৫) ৩৪৯ । 

সাইকুটা ভিরোসা। (২) ১৪৭ | (৫) ১৬৬৭ 

২৩৪ । 

হাইড্রনা এসিড । (২) ১৪৭ । (৫)২৭০। 

হাইপেরিকাম । 4৫) ১৬৬১ ৩৫০ । 

হায়সায়ামাস । (১) ৩২৮১ ৩৫১ । 

৭। নিউরেস্থিনিয়। বা! স্নায়বীয় 

ক্রিয়াদৌর্বল্য। 
আর্জেন্টাম নাই । (৪) ২০১। 
এনাকাডিয়াম। (৪) ২৩৮। 
এলুমিন! । (৪) ২০১। 
কাকা । (৪) ২৩৮। 
জিঙ্কাম। (৫) ২০১। (৫) ৫৩১। 

জিঙ্কাম পাইক্রেট । ৫) ৫৩১। 

জিস্কাম ফস। (৫) ৫৩১। 
নাক্স ভমিকা। (২) ১৯৬। 
নেটাম মিউ । (২) ২৫৫। 

পাল্সেটিলা। (২) ১৯৬। 

ফনফরাস। (৪) ২৩৭, ২৩৮ । 
ফসফরিক এসিড । (৪) ২,১। 
রাসউকৃস১। (6) ১৫৭। 
সাইলিসিয়া । (৪) ১১৩। 

সিপিয়া। (২) ১৯৬। 
হেলোনিয়াম । (৫) ১৫৭। 

৮ নিদ্রাহীনতা বা শ্রিপ্লেস্নেস্ 

এবং নিদ্রাবিকার। 

(৫) ৪৪৯ | 

ইগ্রেসিয়া | (৩) ৩২০ ৩৩০৪ ৩৩১। 
একনাইট । (১) ৩৫৪ । 
এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৪৮। 
এম্বগ্রিসিয়! । (৪) ৮০। 
ওপিয়াম। (২) ৩৩৭? ৩৫৩ | 
ককুলাস ইণ্ড। (২) ৩৩৭ 1 (৩) ৩০ । 
কফিয়া। (১) ৩৫৫1 (২) ৩৩৭1 (৪) 

৫৫১১ ৫৫২। 

কল্চিকাম। (৩) ৫৯। 
কাষ্টিকাম। (২) ৩৫৩। 
কুপ্রাম। (৩) ২০৫,২৪১ । 

কোকা। (8) ৪৪৮1 

ক্যানাবিস ইণ্ড। (৫) ৪৪৮১ ৪৪৯ । 

ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩) ৩৬৮ । 
ক্যাম্ষর মনবর্রোম । (৫) ৪৪৮। 

ক্যালি বোমেটাম।' (৫) ১৫২ 

আঘণিক1। 

ক্যাক্ষেরিয়! কার্ধব। (৩) ২৭৩। 
জিন্কাম। (৩) ২৪১। 

জেল্সিমিয়াম | (১) ৩৫৪1 (৪) ৭৯। 
(৫) ৪8৪৯ । 

নাকৃস ভমিকা। (১) ৩৫৪ | (২) ১০২, 
১১৬। (৩) ২৪১। 

নাকৃস মন্থেটা | (৫) ৫৫৪ | 

নট্ট্রাম মিউ। (২) ২২৮। 
পাল্সেটিলা | (২) ১৭২? ১৯৫1 (৩) ৩০ | 

প্যাসিফ্লোরা | (৫) ৪৪৮। 
প্রযাটিনাম। (৫) ৫২৩। 
বেলাডনা | (১) ৩৫৪। (২) ৩৫৩। 

ব্রাইওনিয়। । ৫) ৮*। 
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লাইকোপডিয়াম। (৩) ২৪ ১। 

ল্যাক্টুকা ভিরোপা । (৫) ১০৮। 
ট্রামনিয়াম। (৩) ২৪১। 
নাল্ফার | (৩) ৭, ৩০ । 

সিঙক্কোনা। (৩) ৭৬) ৮৩। 

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১। 
দিলিনিয়াম । (৩) ৩০। 
হায়সায়ামীস | (১) ৩১৫) ৩৫৪ | 

৯। নিম্পন্দ-বারু বা ক্যাটা- 

লেপসি। 

ক্যানাবিম ই | (6) ৪৪8৭ | 

১০। পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্। 
আজজেন্টাম নাই। (৪) ৮১। 
ইঞ্সেসিয়া | (২) ৩৪২। 
একোনইট | (১) ৩৩। (৩) ৩৩৮। 

এপিস | (৪) ৩০০ । 

এলুমিনা । (৪) ২৩৬। 
এমনিয়াম ফস্। (৫)৯৮। 

ওলিয়েগ্ডার । (৫) ৪৫৪ । 
ককুলান ই 1 (২) ২৫৬, ৩৪২ । (৪) ৩৩৪। 

কলিন্সোনিয়া | (২) ৩৪২। 
কষ্টিকা | (৩) ৩৩৭১ ৩৩৮১ ৩৩৯ । 

(৪) ৩৩৪ | 
কুপ্রম মেট । (৫) ৫৪১। 
কোনায়ম । (৪) ৮১। 
কানা'বদ ই | (১) ৩৪। 
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬। 
ক্যাল্িয়। ল্যাটি । (৩) ৩৩৮। 
চাইনি সাঁল্ফ | (৪) ২৩৬। 
জিস্কাম | (৪) ২৩৭ | (৫) ৫২৯, ৫৩১ । 
জেল সিমিয়াম | (৪) ৮১ ৮১। 

1 ডাঙ্ষামারা। (৩) ৩৩৮, ৪৫৩ । (8) ৩৩৪ । 

নাক্স ভমিকা | (৪) ৮১, ২৩৬। 
নেটাম মিউ। (২) ২৫৫, ২৫৬, ৩৪২। 

(৪) ৮১ ৩৩৪ । 

প্লান্বাম । (৪) ২৩৭ | 
৫৪১। 

ফস্ফরাস। (২) ৩৪২1 (৪) ২৩৫১ ২৩৬, 
২৩৭ | (৫) ৫৩৯। 

ব্যারাইটা কাব্ব। (৩) ৩৩৯ । (৫) ১৭৫। 

মাকুররিয়াস | (১) ২৩৭, ২৩৮। 
মেডরাইনাম । (৫) ৩৩৬। 

রাস্টকৃস। (৩) ৩৩) ৩৩৮: ৪৭০ | (৪) 

৩৩৩) ৩৩৪ | (৫) ৫২৯। 

ষ্টেনাম। (২) ৩৪২। 
ষটাফিসেগ্রিয়। | (১) ৩৪। 

্যামনিয়াম | (১) ৩০৩। 
সাইলিসিয়! | (8) ১১৪ । 

সালফার । (৩) ৩৩, ৩৩৮1 (৪) ৩০০, 

(৫) ৫৩১, ৫৪০৪ 

৩৩৪ । 

সিকেলি। (৫) ৩৭২১ ৩৭৩। 

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১। 

হায়সায়ামাল। (১) ৩৫৩। 

১১। পক্ষাঘাত-_চক্ষু-পুট-পতন। 

| ( চক্ষুরোগ দেখ। ) 

১২। পক্ষাঘাত-_জিহবা, ওষ্ঠ 

| গলদেশ প্রভৃতির স্থানিক। 
কষ্টিকাম | (৩) ৩৩৮1. 

জেলসিমিয়াম। (৪) ৮০। 
ডাক্কামারা | (৩) ৪৫৩। 
প্লান্থাম। (৫) ৫৪১। 

ব্যারাইটা কার্ব। (৩) ৩৩৯ । 
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ক্যালি ব্রোমেটাম । (৫) ১৫১, ১৫২।  ২৬। মেরুমজ্জা! ও মন্তিক্ষ-কো মলত. 
ক্যালি মিউ | (৩) ৩৩৬ । 
ক্যান্কেরিয়া। (২) ১৪৬। (৩) ৩০, ২৭৪) ূ বা সফ.নিং 

৩৩৬, ১১৩ । (৪) ২৯৪ | এন্বগ্রিসিয়া। (৫) ৩২১। 
চাইনিনাম আর্স। (৫) ২৩৪। জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯। 

নাকৃস্ ভমিকা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩।  নাকৃস্ ভমিকা। (২) ১৪২। (৪)২২ 
(৫) ২৯৪। ৷ পাইক্রিক এসিড | (৪) ২৩৫। 

ফস্ফরাস,। (২) ১৪২ । (৪) ২৩৫। 
বাফো। রেনা। (৫) ২৯৪। 

প্রুনাস। (৫) ৫৪৯) ৫৫০ | 

প্রান্থাম। (৫) ৫৫০ | 

বাফো রেনা। (২) ১৪৬ । (৪) ১১৩। (৫), 

২৯৩) ২৯৪। 

বেলাডন। । (১) ৭৮) ৭৯। ৃ ২৭। মেরুমজ্ঞেয় উত্তেজনা ব 

ভার্বিনা । (৫) ২১৫। ূ নালা ইডেন 

পেলাম । (৫) ২৯৪। 

| (২)১৪৬। (৫) ২৩৪ । ইগ্মেসিয়া। (২) ৩৪২। 

্যামনিয়াম । (১) ৭৮) ৮৯১ ৩০২ । এগারিকাস মান্ধ | (২) ১৪৮। (৫) ৩৬১ 

সাইকুটা ভি। (১) ৩৫২। (৩) ২১২। (৫) ককুলাস ই | (২) ২৫৫। (৫) ৪৮৮ 

২৬৪১ ২৩৫। | ৪৮৯ 

সাইলিসিয়া | (২) ১৪৬ | ৫৫) ১১৩। (৫) কোবাণ্ট। (২) ১৪৮১ ১৯৭। 

২৯৪ । ক্যানাবিস্ ই (২) ১৯৭। 

সাল্ফার। (৩) ৩০, ২৭৪। ক্যালি কার্বব। (৫) ১৩২১ ১৩৩। 

সিকেলি। (৫) ৩৭২১ ৩৭৩ | চাইনিনম সাল্ফ ॥ (৪) ২৩৬ ॥ (৫) ৫৩০ 

সরিনাম । (৩) ৩০ । জিঙ্কাম। (২) ১৯৭। (৫) ৫৩০। 

সোলেনাম কেরো । (৫) ২১৫। জিহ্ক'ম ভ্যালেরি। (৫) ৫৩০ । 

হাইডরস1! এসিড । (১) ৭৮) ৭৯১৮০ | জেলসিমিয়াম। (৫) ৭। 

হায়সায়ামাস । (১) ৭৮) ৭৯১ ৩৫১১ ৩৫২ । ট্যারেপ্ট,লা কুবেন্স্। (৫) ১৩৩) ৩১১। 

হিপার সাল্ফ | (৩) ৩৩৬। থিরিভিয়ন। (৫) ২৪২। 

নাক্স্ ভমিকা । (২) ১৪৮। (৪) ২৩৬। 

নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫। (৩) ৩৩৬ । (৫ 
২৫1 মেরুমজ্জা ও তৎসংস্থষ্ট ১৬৭। 

রোগ--প্রদাহ ও দৌর্বল্যাদি | পাল্সেটিলা । (২) ১৯৭। 

ফসফরাস্। (২) ১৪৮ । (৪) ২৩৫) ২৩৬ 

এনাকাডিয়াম। (১) ৪০*। (৫) ৫৩০। 
ডাক্কামারা | (৩) ৪৫৩। ফাইজছ্রিগূমা | (৫) ২৪১) ২৪২। 
মেডোরাইনাম । (৫) ৩৩৬। বেলাডনা। (৫) ৭। 
সাল্ফার। (৩) ৬৩। রডড়েগুন। (২) ১৪৮ (৪) ৩৩৩। 



[ ৮/০ 
লাইকোপডয়াম । (৪) ২৩৬। 
স্রিকনিয়। ফস্ফরিকা। (৫) ১৩৩, ৩১১। 

্য(ফিসেগ্রিয়া | (২) ১৪৮। 
সাল্ফার। (২) ১৪৮ । (৩) ৩২। (৫) ৭। 

সিকেলি। (8) ২৩৬। (৫) ৩৭২, ৪৮৯ | 

সিপিয়া। (২) ১৯৭। (৫) ১৩৩) ৫০২, 

৫৩০ | 

সিমিসিফুগ! | 
১৩৩ । 

(২) ১৪৮) ২৫৫ | (৫) ৭, 

২৮। রাইটার্স ক্র্যাম্প বা লেখকের 

হস্ত-কম্প। 

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৫ | 
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৭। 

২৯। লোকো।-মোটর-এট্যাকৃসিয়। 

বা কশেরুক। মজ্জের ক্ষর- 

রোগ। 

আজেপ্টাম নাই। (৪) 
(৫) ৭৯। 

ইন্কুলাস হাইপ। (৪) ৪৪১। 

& 8০১ 8৪১ 

এমনিয়াম মিউ । (৪) ৪৪১। 
এলুমিনা । (৫) ৭৯ । 
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫২। 
ক্যালি হাইড্রিয়ডিকাম। (৪) ১৬৬। 
জিক্কাম। (৪) ৪৪১। 
খুজা। (১) ৩০৪ । 

নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৬। 
নাকৃস ভমিকা। (৪) ২৩৭। 

'পাল্সেটিলা। (১) ৩০৪। 
পেট্রলিয়াম। (১) ৩০৪ । 
ঈ্লীম্বাম | (৫) ৫৪০ | 

ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৭। 
ব্যাপ্টিসিয়া । (১) ৩০৪। 

মাকুররিয়াস । (১) ২১৯। 
্্যামনিয়াম | (১) ৩৭৪ | 
সাইলিপিয়া । (৪) ১১৪ । 
সাল্ফার। (৪) ৪৪১। 
সিকেলি। (৫) ৭৯১ ৩৭২, ৩৭৩। 

৩০ । শিরঃশুল বা হেডেক-_সর্দিজ 

শোণিতসঞ্চয়ী এবং 

স্নায়বীয়। 

| আইরিস ভার (২) ২৫৩, ২৯৮। 
৪৩৮ | (৫) ৩৯৫) ৩৯৬ । 

আর্জেন্টাম নাই । (১) ৩৮৬। (৪) ৪৩৯, 
| ৪৪০ | | 

৷ আর্সেনিকাম। 
ৰ ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯) 

(৪) ১১২১ ২৭৪, 8৪০ | (৫) ৫৫২। 

থুা সাই । (২) ৩৮৮। 

| ইপিকাক। (২) ৩৮৮। (৫) ৪০৯। 
র একনাইট । (২) ৩৩৬। 

| এক্িয়া রেসি । (৫) ৫, ৬; ২৪৪ । 
এনাকাডিয়াম। (১) ৩৮৬; ৩৯৩। 

| এন্টিম টার্ট। (২) ৩৮৮ | (৩) ৩১, ১৬৯। 

| এলো । (৫) ১৯৮ | 

1 ওমোন্মডিয়া। (৪) ৭৮। 
ওলিয়ে্ীর। (৫) ৪৫৪ । 
ককুলাস ইও। (২) ১৯৩। 

(৫) ৪৮৮। 

কফিয়া। (৪) ৪৪৭1 (৫) ৫৫২। 
কলসিম্থ । (৩) ১৯০, ১৯১। 

(৩) 

(২) ৫০১ ৫১১ ৭৮) ২৯৯ | 
৩৩৫) ৩৪০ । 

(8) ৭৮। 

কষ্টিকাম। (২) ১৪০, ২৫৪। 

কার্ব এনি। (২) ১৯৩। 

কাব্য ভেজ। (৩) ৩৯৮। 
কার্বলিক এসিড ৷ (৩) ৩১। 



[ ৮৮০ ] 
কুইনাইন। (১) ৫১। 
(চাইনি সাল্ফ | ) 
ক্যানাবিস্ ইশ্ড। (৫) ৪৮৮। 

ক্যামমিলা । (২) ৩৬৭।| (৩) ১৯০ । 

ক্যালি আইওডেটাম। (৩) ৩৯৯ । (৫) 

১২৪১ ১২৫। 

'ক্যালি বাইক্রম | (২) ২৫৪ । (৩) ৩৯৯, 

৪৩৮ | (৪) ৭৮) ৩৭০১ ৩৭১১ ৩৭৭ | 

ক্যাক্ষেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৫। 
ক্যা্টরিয়ম | (৫) ২৭৯। 
গ্রযাফাইটিন। (২) ১৪০। 

গ্লোনোইন। (১) ৭*। (২) ২৫৩। 

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৭৬। 
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯। 

জেল্সিমিয়াম | (২) ২৫৩, ৩৩৬ | (৩) 

৩১১ ১৭০1 (৪) ২৩, ৭৭ ৭৮১ ১১২ 
(৫) ৩৯৬; ৪০০ । 

টিলিয়া টিফোলি। (৫) ৪*৯। 

টুবাকুর্লিনাম। (৫৫) ৩২৮। 

ট্যারেপ্ট লা কুবেন্স। (৫) ৩১৫, ৩২৫। 

থিরিডিয়ন। (২) ২৯৮১ ২৯৭ । (৫) ৩১৪, 

৩১৫। 

থুজা। (৪) ২৭৪, ২৭৫১ ৪৪০ | (৫) ৫৪২। 

নাকৃম ভমিকা। (২) ১৩৯, ১৪০১ ৯৪১, 

২৫৩) ২৯৭, ২৯৮ (৩) ৩৯৮। (৫) 

০৯ 

নেটাম মিউ। (১) ১৪৮ । (২) ১৪০ 

২২৬১ ২৫৩ (৩) ৪৩৮ । (৪) ৩৭১ 

(৫) ৪*০। 

পলিনিয়।। (৫) ৩৯৬। 

পালসেটিলা । (২) ১৯২, ১৯৩) ২৯৮, 

২৯৯ | (8) ২৩। (৫) ৩৫৫ | 

পাইক্রিক এসিড । (৪) ২৩৫। 

পে্রলিয়াম। (৫) ৫৬০। 

প্যারিস কায়ড়ি,। (৪) ১১২। 

প্রনাস স্পাই । (৩) ১৯১। 
প্র্যাটিনাম | (৫) ৫২৫। 
ফসফরাস । (৪) ২৩১। 

ফস্ফরিক এসিড । (৪) ১৯৯। 

ফেরাম মেট। (১) ৭০ | (৫) ৫১৩) ৫১৪ । 

ফেলাগ্ডয়াম । (৫) ২৩১। 
বেলাডনা । (১) ৫৩১ ৬৮১ ৬৯১ ৭০) ২০৩, 

২৯৫ | (২) ২৯৮ ৩৩৫ 1 (৩) ৯২। 

(৫) ৪০৪০) ৪৭৫, ৫১৪ | 

ব্যারাইটা কার্বব। (৫) ১৭৪ । 
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৮, ১৮৬। (২) ১৪০ ॥ 

(8) ২৩। (৪) ২৪৪। 

ভেরেটণাম এল । (২) ১৯৩ ৩৩৬। 

মাকুরিয়াস। (১) ২৩৩, ২৩৪ (৩) ৩১, 
১৭০ 

মাকুররিয়াস আই। (১) ২৩৪। 
মিনিয়াশ্থিস । (২) ১৯৩। (৪) ১১২। 
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪। 
ম্যাগ্সেসিয়া ফস । ৫৫) ৩৪৯। 
ম্যাগ্রেসিয়। মিউ । (৪) ৩৫৪, ৩৫৫। 

রেনাস্কুলাস বাঝো। (২) ১৯৩ । (৫) ১৯ । 

রেণাঙ্কুলান স্ষিলা।" (২) ১৯৩। 

ল্যাক্ ডিফ্লোরেটান। (৫) ২৯০ | 
ল্যাকেসিস । (৫) ২১, ২২। 

ল্যাক্টক! ভিরোসা। (৫) ১০৮। 
ট্রন্সিয়ানা কার্ব। (৪) ১১২। 
্যামনিয়াম | (১) ২৯৪। 

সাইলিসিয়া | (২) ৩৩৬। (৩) ৪৩৮ । (৪) 

১১১) ১১২, ৩৭১ (৫) ৩৪৯১ ৩৫৫ । 

সাসপ্যারিলা। (৫) ৪৮৩। 
সাল্ফার। (৩) ৫) ৩১) ১৭০ । 

সাল্ফুরিক এদিড । (২) ৩৩৫। 

পিষ্কনা। (১) ৭০1 (৩) ৭৬; ৯২। (৪) 

২৩। 
সিডন। (৩) ১৯০। 



[ ৮৪ 
সিনা । (২) ৪৯৫) ৪৩৬ । 

সিপিয়া। (২) ২৯৭, ২৯৮১ ২৯৯ | (৩) 
৩৯৯ 1; (৫) ৬। 

সিফিলিনাম । (৫) ৩৪*। 
সোরিনাষ | (৩) ৪৩৬) ৪৩৭ (৪) ৩৭১। 

স্পাইজিলিয়।। (২) ১৯৩। (৩) ১৯*। 
(৪) ২৭৫। (৫) ৪৯*। 

স্তাঙ্গুইনেরিয়া। (১) ৭০১ ৭১। (২) ২৯৮, 

৩২। শিরঃশ্ল- কান বা! প্রজা 

হইলে উপশম । 
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৫। (৪) ১১২। (৫) 

৪৭৫ 
একনাইট | (২) ৩৩৬। 

জেল্সিমিরাম। (২) ৩৩৬। $) ৭৮ 
১১২ | (৫) ৪৭৫ 

৩৩৬। (8) ৭৮1 (৫) ৩৪৯) ৪০৯) | বেলাডনা। (২) ৩৩৫। 

৪৭8) ৪৭৫ | 

হাইদ্রফবিনাম | (৫) ৩৪১। 

৩১। শিরঃশৃল_-অধ্ধীশিরঃশূল, 

আধকপালি মাথাব্যথা বা 

হেমিক্রেনিয়! বা মেগ্রিম। 

আইরিস ভার্স। (২) ২৯৮। (৫) ৩৯৫, 
৩৯৬ । 

আর্জেপ্টাম নাই । (৪) ৪৩৯, ৪৪০1 

আর্সেনিকাম | (২) ৫১) ৭৮, ২৯৯ । 

ইথুসা সাই । (২) ৩৮৮। 
ইপিক্যাক । (২) ৩৮৮1 (৪) ৪*৯। 
কফিয়া। (৫) ৫৫২। 

থিরিডিয়ন। (২) ২৯৭। 
নাকৃস্ ভমিকা। (২) ১৪১১ ১৪৫১ ২৯৭। 
পাল্সেটিলা । (২) ১৯২, ১৯৩) ২৯৮। 
প্যাটিনাম। (১) ৭১। 
বেলাডনা | (২) ৬৯) ৭৯১ ৭১। (২) ২৯৮। 
মাকুরিয়স। (১) ৭১১ ২৩৩। 

সাইলিসিয়।। (১) ৭১। 
স্তানুইনেরিয়া । (১) ৭*, ৭১। (২) ২৯৮। 

(৫) ৩৪৯ । 

সিপিয়া। (১) ৭১। (২) ২৯৭) ২৯৮) 
(৫) ৬। 

হিপার সালফ্। (১) ৭১। 

ৰ 

ভেরেট্রাম এল্। (২) ৩৩৬। 
সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৪) ১১২। 
সাল্ফুরিক এসিড । (২) ৩৩৫ । 

স্টাঙ্কুইনেরিয়! । (২) ৩৩৬। (৫) ৪৭৫। 

৩ | শিরঃশৃল--বমনযুক্ত বা 

সিক-হেডেক । 

আইর্িস ভাস'। (২) ২৯৮। (৫) ৩৯৬। 
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮ 
চেলিডনিকাম। (১) ৩৭৬। 
খিরিডিক্লন। (৫) ৩১৪) ৩১৫ । 
পলিনিয়া / (৫) ৩৯৬। 
সিপিয়া। (২) ২৯৭। 
স্তাঙ্কুইনেরিয়া । (9) ৪৪৭) ৪৭৮। 

৩৪। শিরঃশৃলসংক্ববে দৃষ্টিবিকার 

বা অন্বত্ব। 

আইরিস ভার্স। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১। 
(৫) ৩৯৬। 

ক্যালি বাই। (৩) ৪৩৮। (৪8) ৭৮, ৩৭১ 1 

চেলিডনিয়াম । (১) ৩৭৬। | 
জেল্সিমিয়াম। (৩) ১৭৭ | (৪) ৭৮। (ৎ 

৩৯৬। 

নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৩৮ । (৪) ৩৭১। 
সিলিকন। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৮১। , ,. 
সোরিনাম। (৩) ৪৩৮। (8) ৩৭১। . 4 
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৩৫৭ শিরোধূর্ণন বা ভার্টিগো । 

আইওডিয়াম্। (২) ২২৬। 
আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৩৩৩। 
এম্ববপ্রিসিয়া । (৫) ২২৬) ৩২২। 
ওলিয়েগডার। (৫) ৪৫৪ । 
ককুলাস ই | (8) ২৩৪। 

॥ (৩) ৩৩৫ । (৪) ৩৩২, ৩৩৩। 

কোনায়াম্। (৫) ২২৬। 

টাইনিনাম দালফ। (৪) ৩৩৩। 
চেলিডনিয্লাম। (১) ৩৭৬। 

জেলসিমিয়াম। (৪) ৩৩৩। 
খিরিডিয়ন | (8) ৩৩৩। (৫) ৩১৫ 

নাকৃস্ ভমিকা। (৪) ২৩৪। 
নেম স্যালিসিলিকাম। (৪) ৩৩৩। 
পালসেটিলা। (৪) ২৩৪। 
কসফরাস। (৪) ২৩৩, ২৩৪ | 

ফেরাম মেট । (৫) ৫১৪। 
বেলাডন! । (১) ৫৩। 

্রায়নিক্লা । (৪) ২৩৪। 
রাসটকস্। (৪) ৩৩২ । 
জ্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৬। 
জ্যাকেসিম। (৫) ২৮৬। 
সিশ্কনা। (৪) ২৩৪। 
হাক্গুইনেরিয়া | (৫) ৪৭৭). ৪৭৮। 

৩৬। শিরোলুষঠন বা রোলিং 

অব দি হেড। 

বেলাডনা । (১) ৮৪১ ১৩৮। 
্রারনিয়৷ । (১) ১৩৮। 

৩৭। 
লিসিন এজিট্যান্স্। 

কুপ্রাম। (৫) ৫৪১। 

ধাস্থাম। (৫) ৫৪১। 

সকম্প পক্ষাঘাত ব! প্যারা- 

মাকুরিয়াস। (১) ২১৪) ২৩৭ ২৩৮১ ২৪১। 
(৫) ৫৪১। 

হাঁয়সায়ামাস । (৫) ৫৪১। 

৩৮ । সন্্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি। 

আগিকা। (৩) ১২৫, ১২৬। 

একনাইট । (৩) ১২৬। 
এপিস। (৩) ৩৭০ । 
ওপিয়াম। (১)৭৩। (২) ১৪২) ৩০৯১ 

(৩) ১২৬১ ৩৬৯১ ৩৭০ | 

| কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭ । 

| গ্লোনোইন। (৩) ১২৬। 

ূ নাকৃস ভমিকা। (২) ১৪১, ১৪২, ৩৯০ | 
(৩) ৩৭*। 

 প্রনাস স্পাই । (৫) ৫৪৯, ৫৫* | 
বেলাডনা । (১) ৭২, ৭৩, ২৩৪ । 

১২৬, ৩৭5 । 

ব্যারাইটা কার্বব | (৩) ৩৩৯ | (৫) ১৭৪ । 
মাকু রিয়াম। (১) ২৩৫। 
সিপিয়। । (২) ১৪২১ ২৯৯, ৩০০ | 

(৩) ৩৭*। 

হেলিবোরাস। (৫)'৩৮। 

(৩) 

৩৯। সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ ঝ৷ 

কনভালশন (বিবিধ প্রকার )। 

ইপ্সেসিয় | 
৩৪৮ | 

ইপ্ডিগো । (২) ৩৪৮। 

ইপিক্যাক । (২) ৩৮৮। 
এবসিদ্ছিয়াম। (৫) ১*৫। 
ওপিয়াম। (১) ২৭৯ । (২) ৩৩৯, ৩৫২। 

(৩) ৩৭১, ৩৭২। 

কুপ্রাম। (১) ৩৯০৩ । (২) ৩৩৯ । (৩) 

২২০ (৫) ৫8২! 

(২) ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৮) ৩৩৯, 
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ক্যান্থারিস । (১) ২৭৯। 

কামমিলা । (১) ৭৬১ ৭৭। (২) ৩৩৯ । 

৩৫২১ ৩৬৮১ ৩৭৪ । 

ক্যান্মরা । (৫) ৪8৪৫। 

ক্যালি কার্ধ। (৫) ১৩৫। 

ক্যাক্ষে কার্ব। (৬) ২৭৫। 

গোনোইন। (২) ৩৩৯। 

জিঙ্কাম । (১) ৩০৩১ ৩০৪ । 

জেলনিমিয়াম । (৪) ৮৮। 

নাক্স ভমিকা । (১) ২৭৯। (২) ১*৩) 

৩৫ | 

পড়ফিলাম । ৩৮৭ | 

প্লীম্বাম। (৫) ৫৪২। 

বেলাডনা। (১) ৪৫, ৬১১ ৩৬১ ১৪৪$ ১৯৬১ 

২৭৯) ৩৩) ৩২৬১ ৩৫১ । (২) ৩৩৮ 

(৩) ২৭৫ । 

ভেরে্রাম এল । (২) ৩৩৯ । 

মেলিলোটাস । (৫) ২৪৪। 

ষ্রেনাম। (২) ৪০৬। 

স্রীকনিয়। (২) ১৭৩। 

ইর্যামনিয়াম | (১) ২৭৯, 
৩৯২) ৩৯৩) ৩২৬ । 

(২) ৩৩৮ | 

৩৩৯ | 

ইউপেটোরিয়াম পাঁপু । (8) ১১৮। 

এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৩। 

এলো । (৩) ১৯৩। 

কফিয়।। (৫) ৫৫২। 

কলসিস্থ। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯১১ ১৯২, 

১৯৩ (৫) ১০৭। 

কলচিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ১২৫। 

ক্যামমিল। । (২) ৬৩৬৮ । (৩) ১৯৩ | 

ক্যালি আইওডেটাম। (৫) ১২৫। 

ক্যালি ফসফরিকাম । (২) ২৫৪ । 

ক্যালি বাই । (৪) ১২৫। 

গ্র্যাফাইটিস | (২) ১৯৭। 

জেলসিমিয়াম । (২) ৩৬৮। 

টেরাপাইনি। (৩) ১৯৩। 

টেরিবিস্থ। (৩) ১৯৩। 

নাক্ন্ ভমিকা। (২) ১৪৮। (৩) ১৯ 

নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৪। 

স্যাফালিয়াম | (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩: 

(৫) ১৭৭। 
পালসেটিলা । (২) ১৯৬। 

ফস্ফরাস। (২) ২৫৪। 

ফাইটলেক্কা। (২) ১২৫। 
সাইকুটা । (৪) ২৭৯। (২) ৪০৬। (৫)। ফেরাম। (২) ১৯৭। 

২৩৫ | 

দিকেলি। (৫) ৩৭২। 

সিনা । (২) ৪*৬। 

স্বাইড্রফবিনাম । (৫) ৩৪১ । 

হায়সায়ামীস । (১) ৭৬) 4৭) ২৭৯) ৩১৩, 

৩১৪) ৩১৭) ৩২৬) ৩৫১ (২) ৬৩৮, 

৩৩৯ । 

সাইয়াটাক! বা গৃসী | 

আগিক।। (৫) ৩৩৫ | 

জসেনিকাম। (২) ৭৮, ৬৬৮। তে সাল্ফার। (২) 

১৯২ | 

বেলাডনা । (১) ৭৫। (২) ১৯৭। 

ব্রায়নিয়। | (৪) ৩০৫ । 

ভেরেট্রাম এল। (৩) ১৯৩। 

মাকুরিয়াস। (২) ১৯৭। 

ম্যাগ্নেসিয়া ফস । (২) ২৫৪। 

রাস্টকৃস্। (৫) ৩৩৪। 
রুট গ্র্যাভি। (৪) ৩৬৫। 

লিডাম । (8) ৩৩৫। 

টিলিফিয়াম। (৫) ৪৩২। 

সাইলিসিয়। | (২) ২৫৪। 

১৯৭ ২৫৪।:; (৩) 

৩৩ | 
ূ 
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নিপিয়। । (২) ১৯৭। 
হিপার সালফ । (৯) ১৮৫। 

8১। ন্নায়বীয় আঘাত বা শক্। 
আপিক1 | (৫) ৪*। 
এরকনাইট । (১) ২২। 
ফেলিবোরাস। (৫) ৪*। 

৪২। ম্বারবীয রোগ। 
ভাল্কামারা । (৩) ৪৫৩। 
প্রুনাস স্পাইনোস] ॥ (৫) ৫৪৯, ৫৫৯। 

রাস্টক্স্। (৩) &৫৩। 

৪৩ ্ায়ুশুল বা! নিউরেল্জিয়া । 
জার্জেপ্টাম নাই। (৪) ৪৪*। 
জার্জেণ্টোম মেট । (৫) ৫৬1 

আর্সেনিকীম। (২) ১, ৫২। (৩) ৩৩, 
৯৩ । 

একফনাইটাম। (১) ৩৩, ৭৫। 
একৃটিয়া রেসি। (৫) ৮। 
এমনিক়াম মিউ | (৫) ৯৩। 
এলিয়াম সেপা। (৫) ৩৫০ |. 
কলফাইলাদ। (৫) ৩৮৪। 
কজসিম্থ। (৩) ১৯১1 

কল্চিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ৪০১। 

কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৩। 
কুপ্রাম মেট । (৩)২১৩। 
ক্যাকটাস গ্র্যাি। (৫) ৫৪৭ |. 
ক্যাপসিকাম । (২) ৫২। 
ফ্যামমিল। | (২) ৩৬৮। 
ক্যালি ক্লোরিকাষ। (৫) ১৩৮। 

' ফ্যাক্ষেরিয়। কার্ধ। (৩) ২৭৫। 
ফ্যান্গিয়। ল্যাটি। (6) ২৪২) ৪১৭) ৪১৮ | 

চাইনি সাল্ফ। (২) ৫২। 

চেলিডনিয়াম | (১) ৩৭৭। 
জিঙ্ধাম | (৬) €৩২, ৫৩৬ | 
জেল্সিষিক্লাম । (৪) ৮১। 
টেবেকাম। (৫) ২৭১। 
ডলিকস্। (৫) ২৩৯। 
| নাক্স ভমিকা। (৩) ১৯১! 

[ 

ৃ 

নেট্রাম মিউ । (২) ৫২, ২৫৪ 
পাল্সেটিলা । (২) ১৯৬। 
প্লাটিনাম | (৪) ৫২৩) ৫২৪। 
বেলাডনা। (১) ৭৫) ১৬১১ ২৪* 1 (৩) ৯৩। 

ব্যারাইটা এসেটিকা । (৫) ১৭৯। 
ভাবেক্কাম । (৫) ২৫২) ৪১৮। 

মাকুরিয়াস। (১) ২১৯১ ২৪০ (৫) ৫€২৩। 

মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬। 
ম্যাগ্েসিয়া কস্। (৫) ৩৫০, ৩৫১। 
রাস্টকৃস্। (৩) ১৯১। 

রেণাস্কুলাস বান্বো। (৫) ১৯১। 
ষ্টেনাম । (৩) ১৯১। (৫) ৫২৩ । 

। সাইলিসির়। । (১) ১৬১। 
সালফার । (১) ১৬১। (২) ৫২। (৩) ৩৩। 

সিক্ষনা। (৫) ৫২। (৩) ৯৩। 

সিডন। (২) ৫২। (৩) ৯৩। (৫) ৫৫৮। 

সিফিলিনাম। (8) ৩৪১। 

প্পাইজিলিয়া | (১) ৯৬। (৩) ৬৫। (৫) 
৪৯০) ৪৯১ | 

হাইপেরিকাম । (৫) ৩৫ । 
হিপার সালফ. | (১) ১৬১। 

88 ায়ু-পুল, মুখমণ্ডলের ব 

নিউরেলুজিয়!। 
জর্জেন্টাঙ্গ পাই । (৪) ৪৪৬" 

আর্সেনিকাম। (২) ৫১। 
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টা রা ২। আক্ষেপিক সূত্র-লালকণ বা! 
॥ (৫) ১৩৮। হি নি 

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭। স্প্যাজমডিক ইউরিনৈশন। 

জিস্কাম। (৫) ৫৩২, ৫৩৩। নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১। 
জেল্সিমিক্াম | (৪) ৮১। ট্্যামনিয়াম | (১) ৩*৫। 

টেবেক্ষাম। (৫) ২৭১। ণ 
পাল্সেটিলা । (২) ১৯৬। 1 ৩। ইউরিমিয়া ব৷ মুত্র-বিষ-ক্তিগ 
ভার্বেফাম। (৫) ২৫২। ঈ | 'আপিকা। (৫) ৮৯। 

ল্যাকেসিম । (8) ২২। ৰ এপ্টিম টাট। (৫) ৮৯। 

সাল্ফার । (৩) ৩৩।  শ্রমনিরাম কার্ব। (৫) ৮৮ ৮৯। 

স্পাইজিলিয়! | (৩) ৬৫ | (৫) ৪৯৯) ৪*১। ৃ এরাখটি, ॥ (৫) ৪৬৮। 

হিপার সাল্ফ। (১) ১৬১। চি 
৷ 8 এলবুমিমথরিয়া, ব্রাইটস. ডিজিজ 
॥ বা! লালা-মেহ। 

১ | মুর ও মুগ্র-ঘ স্ররোগ। | অরাম। (8) ৪৬৬১ ৪৬৭ | (৫) ৫৯২1 

ূ আসেনিক। (২) ৮৪, ৮৫। 

১। অনৈচ্ছিক, অপাড় এবং নির্বাধ। | ইউপে পাপ । (৫) ১১৮। 

মৃত্রআাব বা ইন্ভলাপ্টারি হউবি- 
| এপিস । (২) ৩১৩। (৪) ৩০৭। 

| ॥ (৩) ৩১২। 
নেশন এবং ইমকন্টিনেন্স্ কাকিসী। রি রঃ ঁৃ 

অব ইউরিণ। ক্যালি ক্োরি। (৫) ১৩৪৯। 
ক্যালি নাই। (৩) ৩১৩। 

আনিকা । (৩) ১১৩। টেরিবিষ্ব। () ৫৫৫। 
আর্গেনিকাঙ্* (১) ৩৫৪। পাল্সেটিঙগা। (৫) ১৭ 
গ্রপিস | (৪) ৩০৮। ফর্িকা ককা। (৫) ৩৯৭। 

ওপিয়াম। (১) ৩৫৪। ফন্ফরাস্। (৪) ২৫২। 
কষ্টিকাম। (১) ৩৫৪ । (৩) ৩৪২১ ৩৪৩। ল্যাক ভিফ্রো । (৫) ২৯২। 

জিক্কাম। (৬) ৩৪২। ল্যাকেসিস। (8) ৫১1 

নাকৃস্ ভমিকা। (২) ১৬১। হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১। 
রা (২) ২২৭। (৩) ৩৪২। হেজোনিয়াস। (৫) ১৫৭। 

॥| ৩৪ । 94 ধি তির ৫1 কিডুনি বা বৃককরোগ 
সিশিক্সা। (২) ২৭৩। অল্লাঞ্ন । (8) ৯৬৬, $১৭ |. 
সিলা। (৩) ৩৪২। | আসেনিকাম., (৯) ৩৯৫৪. 
হায়সায়ামাস । (১) ৩১৪+ ৩৫৩।, এডনিস ভার্ালিস |. (8) ১৭1. , 



| পাত ] 
এপসাঈ্নাম ক্যান । (৫) ২*২। লাইকপডিয়াম। (৫) ৪৮৩। 
এপিস। (৪) ৩*৭। সার্পাপেরিল। ৷ (৫) ৪৮৩। 
কন্ত্যালেরিক়। মেজাস | (৫) ২*২। 

বির মি ট্র ১০। বহুমূত্র বা মৃত্রমেহরোগ-_ 
মেড়ুসা। (৫) ৩৯১ ৃ মধুমেহ চি) ডাকা বিটিস, মেলিটাস.; 

সামীপেরিলা। (৫) ৪৮৩। মৃত্র-মেহ, মুত্রাধিক্য বা ডায়াবিটিপ ৃ 

|... ইন ূ ন্সিপিডান্। 
৬। কিডনি বা বৃক্ধকের দানাধুক্ত । আকেন্টাম নাই। ন্ 

ক্ষয় বা গ্র্যান্থলার ডিজেনারেশন । | আর্জেন্টাম মেট । (৫) ৫*৬। 
অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭ | 

ফ্যালি আইওডি। (৫) ১২৭। 
ভিজিট্যালিস.। (৪) ৩৯৫। 
প্লাম্বাম। (৪) ৪৬৭। 

৭। কিডনি বা বুককের ফ্যাটি 

ডিজেনারেশন বা বসাশকৃষ্টতা 

আঅরাম। (৪) ৪৬৬। 

৮। নেফাইটিস, বা বৃ্কক প্রদাহ । 
আসেনিকাম্। (২) ৮৪। (৫) ৫৪২। 

ইউপেটোরিয়াম পার্পু | (৫) ১১৭১ ১১৮। 
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১২। 
টেরিবিস্ক । (৫) ৫৫৫। 

প্রীন্বাম। (৫) ৫৪২। 

ফসফরান.। (৪) ২৫২। 

ফেরাম আইওডি। (৫) ৫১৬। 
মার্ক সল। (৩) ৩১২। (৫) ৫৪২। 

৯। নেক্র্যালজিয়। বা বুকক-শুল । 

আর্জেন্টাম নাই 1" (৪) ৪৪৬ 
মাইটিক্ এসিড । (৪) ৪৪৬। 

আসেনিকাম । (৪) ২৫৪ | 
কষ্টিকাম। (8) ২*৪। 
ক্যালি নাইটিক । (৫) ১৪১, ১৪২ 
ক্রিয়োজোট । (৫) ২৯৮। 
নেট্রাম সাল্ফ । (৪) ২৫৪। 
প্লা্থাম । (8) ২*৪। 

ফসফরাস, ! (৪) ২৫৪ । 
ফসফরিক এসিড । (8) ২৯৩২৪ । 
বার্ধেরিন । (৫) ৩৭৭৯, ৩৮০ । 

ভ্যালেরিয্লানা । (৫) ২৯৬। 
মিউরেকৃস। (৫) ২৯৬, ২৯৮। 
ম্যাগ্লেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫২। 

ল্যাক্ ডিফ্লো | (৫) ২৯*। ২৯১, ২৯২ 
্োফ্যাম্থাস। (৪) ২*৪। 

সিলা। (৪) ২০৪। (৫)২১*। 

১১। মূত্ররুচ্ছ, বা ডাইন্ুরিয়! | 
আসেনিকাম । (৪) ৩*৮। রর 
এপসাইনাম ক্যান! । : (৪) ৩*৮। 
এপিস। (৪) ৩০৮। 
ক্যান্থারিন। (৪) ৩*৮। 
ক্যাক্ষরা । (৫) ৪৪৫। 

ক্যালি নাইটিকাম। (৫) ১৪২। 
চিমাফিলা । (৫) ৪১৫। 
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নাকৃস্ ভমিকা। (২)"১৬১ 
ভাইবার্ণম। (৫) ৪৩৬ । 
ষ্টিগমেট! | (৫) ৪৫৭। 

১২। মৃত্র-নালীর প্রতিশ্ঠার়, 

(ব্যালানোরিয়া) ও প্রদাহ বাক্যাট্যার 

এগ ইনফ্লামেশন অব দি ইউরিথ!। 
ইরিগ্রিয়াম। (৫) ২১৬ । 
টেরিবিষ্থ । (৫) ৫৫৫ । 

ডরিফোর। । (৫) ৩০৭। 

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬, ৩৯৭ 

সালফার । (৪) ৩৯৭ 

হায়সায়ামাস। (৫) ৩*৭। 

১৩। মৃত্র-পথ হইতে রক্তআাব। 
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২। 

১৪।| মুত্র-পথে বেদনাদি কষ্ট। 

ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩। 

নেক্্রাম মিউ। (২) ২২৭) ২৪১, ২৫২। 
সাসণপেরিলা । (২) ২২৭ | (৩) ২৫২।। 

১৫। মৃত্র-যন্ত্ররৌগ বা ডিজিজেজ, 

অব দি ইউরিনারি অর্গ্যান্স্। 

এপসাইনাম কানা । (৫) ৪৫৩। 
ওপিয়াম । (২) ১৬১। 

কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২) ৩৪৩ । 
কুপ্রাম। (৩) ২৫৩। 
কোকাৰ ক্যাক্টাই। (৩) ২৫৩। 
জিক্কাম। (৩) ২৫৩, ৩৪২। 

ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩। 
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১। 
নেট্্রীম মিউ। (৩) ২২৪) ৩৪২। 

ফেরাম কফস। (৩) ৩৪৩। 

বাবেরিস। (৫) ৩৭৯, ৩৮* | 

বেঞ্জোইক এসিড । (৩) ২৫২। 
বেলাডনা। (১) ১৯৫1 (৩) ২৫৩। 

মার্ক সল। (১) ১৯৬। | 
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১, ২৫২, ২৫৩। 
| ল্যাকেমিস | (৩) ২৫২ । (8) ৫১, ৫২। 
| ষ্্যামনিয়াম। (১) ৩*৫। (৩) ২৫৩। 

সাসাপ্যারিলা। (৩) ২৫২। 
সিনিসিয়ো অরি । €৫) ১১২। 

| সিপিয়া। (৩) ২৫১, ২৫২। 
৷ সিলা। (৩) ৩৪২। 
হায়সায়ামাস | (১) ৩১৪। 

১৬। মূত্রশিল৷ ও মুত্র-রেণু 

প্রভৃতি বা ইউরিনারি ষ্টোন্স্, 

গ্র্যাভেল্স্ এবং কান্ষ লাই। 
ইউপেটোরিয়াম পাপু। (৫) ১১৮। 

| ক্টিকাম। (৩) ৩৪৩। 
| কোকান ক্যাকৃটাই। (৩) ২৫৩। (৪) 
ৃ ৩৮০ | 

| ক্যাস্থারিস । (৩) ৩১৩। 

ক্যালি কার্বনিকাম। (৩) ৩৪৩। 
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩। 
নাকৃস, ভমিক1 । (২) ১৬১। 
প্যারা ব্রাভা। (৫) ৩৮০। 

পেটুলিয়াম | (৫) ৩৮*। 
বার্ধেরিস ভল্গা । (৫) ৩৭৯) ৩৮০ | 
বেঞ্জোইক এসিড । (৩) ২৫২) 
লাইকোপডিয়াম।.(৩) ২৫১। (৫) ৪৮৩। 
হিগ মেটা । . (৫) ৪৫৭। 

সার্পাপেরিলা | (৩) ২৫২। (৫) ৪৮৩। 
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২। 
সিপিক়্া । (২) ৩০৬। (৩) ২৫১) ২৫২। 



] ৮1৬৬০ ] 

১৭। মৃত্র-শূল বা ইউরিনারি 
কলিক। 

টেবেকাম। (৫) ২৭১। 
নাকৃস্ তমিকা। (২) ১৬১। 
ট্িগ মেটা। (6) ৪৫৭| 
দিনিসিও অরি। (৫) ১১২। 

১৮। মূত্রস্থালী বা ব্ল্যাডারের 
উত্তেজন! বা ইরিটেশন। 

পাল্সেটিলা। (২) ২০৯। 

১৯। মুত্রস্থালী বা ব্ল্যাডারের 
পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা | 

আর্িকা। (১) ৬১৪। 

ওপিক্কাম। (১) ৩১৪। 
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৪২। 
নাকৃস্ভমিফ! | (৪) ৮১1 
সিকেলি। (৫) ৩৭৪। 
হায়সাক্সামীস। (১) ৩১৪ | 
হিপার সাজ্ফ | (১) ১৪৫) ১৮৬। 

২০। মুন্রস্থালী-গ্রদাহ বা 
সিষ্টাইটিস। 

ইউপেটরিয়াম পাপ্পু । (৫) ১১৭, ১১৮। 
কোনাক্াম। (৫) ২২৮। 

ক্যাস্থারিস। (৩) ৩১৩। 
টেরিবিস্থ । (৫) ৫৫৫1 

ভাকামারা। (৬) ৪৫৬। 

ভিজিট্যালিস। (৪). ৩৯৬ । 

বেলাডনা। (১) ১০৪1 
লাইকোপডিয্লাম । (৪) ৩৯৬। 

ল্যাফেসিস। (৪) ৫১।. 

পলিগংমেটা । : (৫) 8৫৭। 

২১। মুন্রস্থানী হইতে রক্তজাব 
বা হিমরেজ. ফম্ দি ব্লাডার। 

সখি হা 

ইরিজিরণ । (৫) ১১৩। 

২২। মৃত্রাধাত বা সাপ্রেশন 
অব ইউরিন। 

আসেনিকাম । (৪) ৩*৮। 
একনাইটাম। (১) ৪৫। 
এপসাইনাম। (৪) ৩৯৮ 
এপিস। (৪) ৩০৮ | 
ওপিয়াম। (১) ৩৯৫ । (৩) ৩৭৮। 

ক্যান্থারিন । (১) ৩০৬। (৩) ৩১৩। (8) 

৩৯০৮। 

চিমাফিলা। (৫) ৪১৫। 
জিঞ্লিবেরিস । (৩) ৩৭৮। 
টেরিবিস্থ | (৫) ৫৫৫। 

পাল্সেটলা। (৩) ৩৭৮। 
প্লান্থাম | (৭) ৫৪২। 
বেলাডনা (১) ৪৫) ৩০৫। 

লাইকোপডিয়াম । .(৩) ৩+৮। 
ট্টিগ্মেটা । (৫) ৪৫৭। 

্যামনিয়াম | (১) ৩০৫। 

২৩। মুত্রা্নরতাজনিত শোথ 

বা ড্পসি। 

আর্সেনিক । (৫) ৪৫৩। 
এপসাইনাম ক্যান! । (৫) ৪৫৩। 
এপিস। (৫) ৪৫৩। 

২৪। মৃত্রাবরোধ বা রিটেনশন 

অব ইউরিন। 
আর্দিকাঁ। (৩) ১১৩। 
এপিস। (৪) ৩০৮। 

(৩) ৩৭৮। 



[৮৮৬০] 
ওগিক্লাম। (১) ৩*৫। (২) ১৬১। (৩) নেট্রাম মিউ। (৩) ২৫২। 

৩৭৮1" 
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২১ ৩৭৮ । 

ক্যান্ষরা | (৫) ৪৪৫ 

চিমাফিলা। (৫) ৪১৫। 
নাকৃস্ ভমিকা। (২) ১৬১। (৩) ৩৭৮। 
ভিগমেটা । (৫) ৪৫৭। 
হায়সায়ামাল । (১) ৩১৪, ৩৫৩। 

২৫। মৃত্রের প্রাণ ও বর্ণের 

বিকার। 

আর্শিকা । (৪) ৫২। 
আসেনিকাম। (৪) ৫২। 
ইত্ডিয়াম | (২) ২৭৩। 
এপিস। (8) ৫২ | 
ওপিয়াম। (৪) ৫২। 
কলচিকাম। (৪) ৫২। 
কার্বব ভেজ। (৪) ৫২ । 
কার্বলিক এসিড | (৪) ৫২। 

ক্যালি ফার্ধনিকাম। (৪) ৫২। 
টেরিবিস্থ । 1৪) ৫২।, 
ভিজিট্যালিস। (৪) ৫২। 
নেটাম মিউ। (৪) ₹২। 
বেঞ্জোইক এসিড | (৩) ২৫২ । (8) ৫২। 
কেঞ্রোয়েট অব এমন । (৪) &২। 
লাইকোপভিয়াম। (২) ৩০৬। 
ল্যাকেসিস্। (৪) ৫২ 

সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩৯৬) ৩১৯। 

হেলিবোরাম । (৪) ৫২। 

২৬। ূতরের তলানী ব৷ 

সেডিমেণ্ট। 

কোকাস ক্যাক্টাই | (৫) ৩৮ । 

ভিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩1 

বেঞ্নোইক এসিড । (৩) ২৫২। 
| লাইকোপডিয়াম। (২) ৩*৬। (৩) ২৫১। 
ূ সাসাপ্যারিল] । (৩) ২৫২। 
। দিনা । (২) ৩৯৬। 
| পিপিয়া | (২) ২৭৩) ৩৯৫) ৩৯৬) ৩১* | (৩) 

| ২৫১। 

| 

! ২৭। লিখিমিয়। | 
র বার্ষেরিস ভলগ! | (৫) ৩৮০১ ১ | 

! ২৮। শধ্যা-প্রশ্রাব, রজনী-প্রশ্রাৰ 

| বা ওয়েটং দি বেড। 
ৰ কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২ । 
৷ ক্যালি নাইটি,কাম। (৫) ১৪২। 
| ক্যাক্ষেরিয়৷ কার্ব। (৩) ২৮৪ | 
 ক্রিয়োজোট। (২) ২৮৪। (৫) €৩৬। 
 পালসেটিলা। (২) ২*৯। 
ৰ বেলাডনাঁ। (১) ১০৫। (৩) ২৮৪ । 
। মেডরাইনাম । (৫) ৩৩৭ । 

 ম্যাগ্নেসিয়া ফস । (৫) ৩৫২। 
। সিনা। (২) ৪১*। 
ৰ সিপিয়া। (২) ২৯৯) ২৭৩। (৩) ২৫২। 

1 হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬। 

[ 
| | ২৯। হিমেটুরিয়া বা রত্তদদে 

বা রক্ত-প্রতআাধ। 

ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩। 
এব্রোটেনাম । (৫) ১*২। 
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১৩। 

। ক্যালি ক্লোরিকাম । (৫) ১৩৯। 
1 ক্রো্টেলাস। (৪) ৫২ । 
ল্যাকেসিস্। (8) ৫১১ ৫২। 
সাঙ্সাপেরিলা। ৫) ৪৮৩। 
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শিশু-রোগ । 

১। অফথ্যাল্মিয়া 

নিয়োনেটোরাম | 
( চক্ষুয়োগ দেখ )। 

২1 নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ । 
( শ্বাসযস্ত্রয়োগ দেখ ) | 

৩। বিবিধ শিশুরোগ। 

আর্ণিকা। (৫) ৪৬৬ । 

ইউফর্বিবিয়া কর । (৫) ৪৩*। 
ইগ্নেসিয়। । (২) ৩৪৭। 

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮, ৩৯২। 

১৩। 

এবসিন্ছিয়াম । (৫) ১০৫। 
একব্রোটেনাম । (৫) ১০৩। 
ওলিয়েগডার। (৫) ৪8৫৫। 
কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫। 

ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮) ১৩৯। 
ক্যাক্ষেরিরাআই। (৫) ১৮৭। 

ক্যাচ্ষেরিয়! কার্ব । (৫) ৩৮৯। 
ক্যাক্ষেরিরা ফস। (৫) ১৫২, ১৮৭ । 
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫। 

ট্বাকুলিনাম। (৫) ১০৪। 

ডলিকস। (৫) ৩৭*৭। 
পড়ফিলাম। (6) ৩৮৯। 
কফসফরিক এসিড | (৫) ৩৮৯। 
ব্যারাইটা কার্ধ। (৫) ১৭৫। 

81 শিণু-আক্ষেপ বা কন- 

ভালশন। 

. ইগ্সেসিয়। | ৫২) ৩৩৭) ৩৩৮ । 

ইপিক্যাক। (২) ৩৮৩। 
ওপিয়াম। (৩) ৩৭১) ৩৭২ । 

কুপ্রাম । (১) ৩৩৭। 

ক্যামমিলা | (১) ৭৬) ৭৭ | (২) ৩৩৯) ৩৬৮, 
৩৭৪০ | 

বেলাডনা । (১) ৭৬। 

ছ্রেনাম । (২) ৪০৬। 

সাইকুটা। (২) ৪৬ । 
সিনা । (২) ৪৬ । 
স্ঠান্টনাইন | (২) ৪*৬। 

হারসায়ামান | (১) ৭৬, ৭৭ 

৫1 শিশুর কোষ্ঠবন্ধ | 

| (পরিপাকযন্্রাদির রোগে কোষ্ঠবদ্ধ দেখ )। 

৬। শিশুর সবিরাম জর। 

আসেনিকাম | (২) ৮৩। (৪) ৯১। 
জেলসিমিয়াম | (৪) ৯১1 
সিনা । (২) ৪১০ | 

৭। শিশু-ক্য়রোগ । 

আইওডিয়াম । (৫) ৫৮১ ১৯৪) ৪৮৩, 

আর্জেন্টাম নাই । (২) ৯২। (৫) ১+৪। 
আসে'নিকাম। (২) ৯২। 
এব্রটেনাম। (৫) ১৯৪ । 

এমন মিউ । (৫) ১*৪। 
এনেটিক এসিড । (৫) ১৭৪। 
ক্যাক্ষেরিয়া কার্ব। (২) ২৬৫। (৩) 

৪৮ | ৃ 

ক্যাক্ষেরিয়া ফস। (৫) ১৮৭। 
চায়না । (২) ৯২। 

টুবাকুতলিনা | (৫) ১*৪। 
থুজ। | (৪) ২৭৭৯। 

নাকৃস্ ভমিকা। (২) ৯২। 
নেষ্্রীম মিউ। (২) ২৬৫ । (৫) ৫৮, ১০৪, 

৪৮৩ | 

ফস্ফরাস। (৩) ৪৮। 
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ব্যারাইট! কার্বব | (৫) ১৭৮। | মাকুরিয়াস । (৪) ৩০৯ । 

মাকুররিয়াস | (৫) ৩৪৭ ল্যাফেসিস । (৩) ৫৮, ৩০৯। 

মেডরাইনাম | (৫) ৩৩৬ । 

ম্যাগ্নেসিয় কাব্ব। (৫) ৩৪৭। ২। অগ্ডাধার-শুল বা 

লাইকোপডিয়াম। (৫) ১০৪ । ওভারেলজিয়! 

সাসণপেরিলা । (৫) ১০৪, ৪৮৩। 
সাল্ফার। (২) ৯২। (৩) ৪8৮,8৪১ । 

লোরিনাম । (৩) ৪৪১। (৫) ১০৪। | 

আষ্টিলেগো । (৫) ৩৬৭, ৩৬৮। 
এক্িয়া রেসি | (৫) ৯ ১*। 

কলসিস্থ। (৩) ১৯৬। 
ূ জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩। 

ভাইবার্ণাম। (৫) ৪৩৬। 

৷ মাকুরিয়াস কর। (৪) ৩*৯। 
১৪। স্ত্রীরোগ বা ডিজি- | মিউরেকদূ। ()২৯৭। 

জেজ আব দি উইমেন__ লিপ) 
স্ী-জননেক্দ্িয়রোগ এবং | 

৩1 অগ্তাধারের অর্ধদ বা 

গর্ভিণী, প্রসব ও ওভেরিয়ান টিউমার । 

প্রসবাস্ত রোগ। এপিস। (৪) ৩০৯। 
কলসিস্থ | (৩) ১৯৬। 

১। স্ত্রী-জননোন্দ্িয়রোগ ।  জি্কাম। (৪) ৫৮। 
র বভিষ্টা ৩) ১৯. ৩৩ 

১। অণ্ডাধাররোগ বা! ডিজিজেজ . পান রা হা ্ 

্ঞযানিকুল | (৫) ১০৪। 
হিপার সাল্ফ | (১) ১৮৫। 

অব দি ওভারিজ্। ল্যাকেসিস। (৪) ৫৮, ৩*৯। 

আর্জেন্টাম মেট | (৪) ৫৮। (৫) ৫০৬; ৪ অগ্ডাধার বা! ওভারির প্রদাহ 

রা 081 ১ স্কীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি । 
এমনিয়াম্ মিউ | (৫) ৯৫। অরাম। (৪) ৪৬৭ 

কলসিম্ ॥ (৩) ১৯৬। (৪) ২৭৮ আইওডিয়াম। (১) ১*৭। (৪) ২৭৯। 
গ্রযাফাইটিস। (৪) ৫৮, ৪১৮। আর্জেন্টাম নাই । (১) ১৭৭। 
জিঙ্কাম। (৪) ৫৮1 (৫) ৫৩৩। : আর্সেনিকাম। (৪) ২৭৮। 
স্যাজা । (8) ৫৮। এক্টিয়া রেসি । (৫) ৯,১*। 

পড়কাইলাম | (৪) ২৭৯। এপিস। (১) ১*৭। (৪) ৩০৯। 

পালসেটিলা । €৪) ৪১৮। কলসিস্থ। (১) ১*৭। (৩) ১৯৬। (৪) 
বভিষ্টা | (৩) ১৯৬। (8) ৩৯ । ২৭৮। 
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গ্্যাফাইটিস। (১) ১*৭। 
জিক্কাম। (১) ১০৭1 (8) ৫৮। 

ট্যারেপ্ট,লা কুবেন্স্। (৫) ৩১১। 
থুজা ৷ $১) ১৬৭ | 

সাজা । (১) ১*৭। 
পড়ফাইলাম। (১) ১*৭। (৫) ২৭৯। 

'পালসেটিলা। (৪) ৪১৮। 
প্লাটিনাম । (৫) ৫২৪ । 
বেলাডনা । (১) ১৭ 
মাকুরিয়াস্ৎ। (৪) ৩৯৯ । 
মেডোরাইনাম । (৫) ৩৩৬। 

ল্যাকেসিস। (৫) ৫৮ ৩*৯। 

হেমামেলিস । (৪)২৭৮, ২৭৯। 

৫। অনুকল্প খতুআাব বা ভাইফে- 

রিয়াস মেনষ্ট য়েশন | 
অষ্টিলেগো । (২) ২১৩। 
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩৩২ । 
পালসেটিলা। (১) ১৪৯। (২) ২১৩। 

(৫) ৪৬৬ 

ফসফরাস । (১) ১৪৯ । (২) ২১৩। )। 

৫০) ২৫৩ । 

ব্রায়নয়া। (১) ১৪৯ | (২) ২১৩) ৩৯৪ । 
(5) ২৫৩। 

মিলিফোলিয়াম। (২) ২১৩। 
সিনিসিয়ো অরি। (২) ২১৩। (৫) ১১২। 
হ্মামেলিস। তে) ২১৩। 

৬। আর্তবাভাব, রজোলোপ এবং 

আর্তবাঘাত বা এমেনোরিমা এবং 

সাপ্রেস্ড মেনসেস্। 

আয়ভিয়াম । (৩) 9৫৭। 
একনাইটাম। (২) ২৬৪ | (৩).২৮৭ | 

এন্িয়! স্পাই । (৩) ২৮৭। 

এপিস। (৪) ৩*৮। 
এমনিয়াম কার্ব | (৩) ৪৫৭ | 

ওপিয়াম। (৩) ২৯৮, ৩৯৪ । 

ককুলাস ইণ্ড। (২) ২*৭। 
কষ্টিকাম। (৩) ৪৫৭। 
কোনাম্নাম । (২) ২৬৪ (৩) ৪৫৭ (৫) 

২৯১। 
ক্যান্থারিস। (২) ২৬৪। 
কাষ্টরিয়াম । ৫) ২৭৯। 
ক্যাক্কেরিয়া | (২) ২০৮ (৩) ২৯৮, ৪৫৭ | 

গ্রাফাইটিস। (২) ৩০৫। (৪) ৪১৮। 

গ্লেনোইন। (৩) ২৯৮। | 
জেলসিমিয়াম । (৩) ২৯৮ | (৪) ৮৭ 
ডাক্কা্ারা। (২) ২*৭। (৩) ৪৯৩) ৪৫৭। 

নেট্রীম মিউ। (২) ২৫৭) ২৬৪। (৩) 
৪৫৭ | 

পালসেটিলা। (২) ২৯৬) ২*৭) ২০৮ 
২৬৪, ৩৯৪ | (৩) ৪৭) ৪৮) ৪৫৭, 

৪৭৩ | (8) ৪১৮। 

প্লাটিনাম । (৩) ৪৫৭ | 

ফস্করাস। (২) ৩৯০৫ (৩) 8৫৭ (৪) 

২৫৩। (৫) ২৯১। 

 কষরাম আই। (৫) ৫১৬। 
ফেরাম মেট। (₹) ৫১৪। 

। বেলাডনা। (৩) ২৯৮, ৪৫৭। 

ব্রায়নিয়। (১) ১৪৭ । (২) ৩৭৪ | 

ভেরেটাম এল। (৩) ২৯৮1 (৪) ১৪৯। 

লাইকপডিয়াম । (৩) ২৯৮। 
ল্যাক্ ভিল্লে। । (৫) ২৯১। 
সাইক্লেষেন | (২) ২*৭। 
সাইলিসিক্া । (৩) ৪৫৭। 
সাল্ফার। (২) ২*৭। (৩) ৬ ৪৭) ৪৫৭. 

সিনিসিয়ো! অরি। (৫) ১১১১ ১১২। 
সিপিরা। (২) ২৬৭, ৩৮৪) ৩৯৫। 

সিমিসিফুগা! | (৭) ২৬৪। 
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৭। খতুরোগ অথবা স্বল্পধতু। 
আয়ডিন। (৩) ৪৫৭ | 
এমনিকাম কার্ধ। (৩) ৪৫৭ । 
কহিকাম। (৩) ৪৫৭ | 
কোনায়াম | (৩) ৪৫৭। 

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব। (৩) ৪৫৭ । 
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৭। 

নেট্রম মিউ। (৩) ৪৫৭ । 
পালসেটিল। । (৩) ৪৫৭। 
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭ । 

ফস্ফরাস। (৩) ৪৫৭। 

বেলাডনা । (৩) ৪৫৭ । 

সাইলিসিয়া । (৩) ৪৫৭। 
সাল্ফার। (৩) ৪৫৭। 

৮। খতু সন্ধিকাল ও খতুসন্ধিকালীন 

রোগ বা ক্লাইম্যাক্টারিক পিরিয়ড, 

এবং ক্লাইম্যাক্টারিক ভিজিজেজ.। 

অষ্টিলেগো | (৫) ৩৬৭। 
একনাইটাম । (৪) ৫৭ । 
এমিল নাইট্রাস। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৮। 
গ্র্যাফাইটিন | (৪) ৪১৮। 
ক্যালাডিয়াম । (৪) ৫৭1 

গ্লোনোইন। (৪) ৫৭। 
জ্যাবরেগাই | ৫৫) ৪১২। 

টুবাকুলিনাম । (২) ২৭৪.। 
পাল্সেটিলা । (৪) ৪১৮। 
ভেরেট্রাম ভিরি। (৪) ৫৭। 
মেডর(ইনাম। (৫) ৩৩৭। 

ল্যাকেসিস | (২) ২%৪। (8) ৫৬) ৫৭। 
(৫) ৩৬৭, ৪৭৮ । 

ট্রনসিয়ান1 কার্বর । (৪) ৫৭। 

সাল্কার । (২) ২৭৪। 

সিপিয়। | (২) ২৭৪১ ৩৯৯) ৩১১ | 

স্তাঙ্কুইনেরিয়! । (২) ২৭৪ | (৪) ৫৭। (৫) 
৪৭৭, ৪6৭৮ | 

| ৯। ক্লোরোসিস ও এনিমিয়! ব 

মৃুৎপাওড ও রক্তহীনতা । 
এলুমিনা | (৩) ২৯০ | (৫) ৮১১ ৮২১ ১৮৭। 

কুপ্রাম মেট । (৩) ২২৯। 
ক্যালি কার্ধ। (৫) ১৩৫ । 

ক্যাক্কেরিয়া। (৩) ২৯*। (৫) ১৪৭। 

ক্যাক্ষেরিয়৷ কার্ব। (৫) ১৮৭। 
ক্যাক্েরিয়া কস। (৩) ১১৩ ২৯* | (৫) 

১৮৬) ৫১৫ । 

গ্র্যাফাইটিস। (২) ২*৯ ২১০1 (৪) ৪১৯। 

নাকৃস্ ভমিকা। (৩) ২৯০। 
পাল্সেটিলা । (২) ২০৯১ ২১৪ । 
প্লান্থাম। (৩) ২৯৯ । (৫) ১৮৭|। 

ফেরাম। (৪) ৪১৬। 

ফেরাম আই । ৫৫) ৫১৪। 
সিক্কনা। (৪) ৪১৬। 
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২। 
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৯, ১৬, 

১০। জরাষু মুখ ও গরীব! বা অস্ ও 
সাভিক্স্ ইউটারাইর প্রদাহ ও 

ক্ষত। 
আর্জেণ্টাম নাই । (৪) ৪৪৭। 
ক্রিয়োজোট । (৫) ৫৩৬) ৫৩৭ 
জিষ্কাম। (৫) €৩৩। 
ভেম্পা । (৫) ৩ঞ্ণ | 

সিপিয়া। (২) ৩১২ | (৫) ২৯৭। 

সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১। 



[ ৯৯ ] 

১১। জরায়ু ও যোনি প্রভৃতি 

স্্রীজননেক্দরিয়ের স্থানচ্যুতি 
এবং জরায়ুর আবর্তন ও 

বক্রতা বা ভার্শন ও 

ফ্রেকশন। 

এক্টিয়। রেসি । (৫)৯। 
এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৫। 

ক্যাল্কেরিয় ফ্রুয়ো । (৫) ১৮৯। 
ক্রিয়়োজোট । (৫) ৫৩৬। 
গ্র্যাফাইটিম | (৪) ৪১৮, ৬১৯। 
জিন্কাম। (৫) ৫৩৩। 

নেম মিউ | (৫) ১৫৯। 
পাঁলসেটিল৷ । (৪) ৪১৯। 
ফস্ফরাস। (৫) ৪২৫। 

ফেরাম আই । (৫) ৫১৬, ৫১৭। 

মিচেল! । (৫) ৩৬৬। 
লিলিয়াম টাই । (৫) ১৫৯, ২০৬১ ২*৭। 

সিকেলি। (৫) ৩৬৫। 
সিপিয়া । (২) ৩১১১ ৩১২৭ ৩১৩। (৫) ১৫৯। 
হেলোনিয়াস । (৪) ১৫৭) ১৫৮১ ১৫৪ | 

১২। জরারু-রক্তশ্রাব বা হিমরেজ, 

ফ্রম দি ইউটারাম্। 
আঘ্রিকা। (৩) ১৩২। 

আর্সেনিকাম। (৩) ৪১১। 
অষ্টিলেগে। | (৫) ২৬১১ ৩৬৬) ৩৬৭) ৩৬৮। 

ইপিক্যাক। (৩) ৯৭, ৪১২। 
ইরিজিরন। (৩) ৯৭। 
একনাইটাম। (৩) ৯৭। . 
ওপিয়াম। (৫) ৪২৪। 
কার্য ভেজ। ৩৯৭) ৪১১১ ৪১২। 
ক্যালি ফের-সায়া |. (৫) ১৪৬। 

ক্রোকাস। (৫)২৬১। . ূ 

টিলিয়াম। (২)৯৭। (৫) ২৬১, ৫৪৩। 
থ্যাম্পিবাস1। (৫) ৩৬৬ । 

প্লাটিনাম । (৫) ৩৬৬। 
ফম্ফরাস। (৫) ৪২৪। 

বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫। 
বেলাডন! । (১) ১০৬। (৩) ৯৭। 

ভিস্কা মাইনর | (৫) ৪২৪। 

মিচেলা। (৫) ৩৬৬ । 

মিলিফোলিয়াম । (৩) ৯৭। 
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭। 
লিডাম। (৫) ৪২৪। 
সাইকরেমেন। (৩) ৯৭। 

সিকেলি। (৩) ৯৭1 (৫) ৩৭৪১ ৩৭৫ 
সিক্ষনা। (৩) ৯৬--ঘ, ৪১১ | 
ফিনামন। (৪) ৪৪৫। 
স্তাঙ্গুইনেরিয়।। (৫) ৪৭৮। 
স্সাবাইনা । (৩) ৯৭। (৫) ২৫৯। 

হেমামেলিস। (৩) ৯৭। (৪) ৩৬৫) ৪৬৫ | 

১৩। জরায়ুর লাব-ইন্ভলিউশন, 
ফাইসমেষ্রা প্রভৃতি নানাবিধ 

রোগ। 

অরাম | (8) ৪৬৭। 

অরাম মিউ | (৪) ৪৬৭। 
আর্জেন্টাম। (৪) ৪৪৭। 
ক্যান্কেরিয়া আই । (৫) ১৯০। 

ক্রিয়োজোটাম। (৫) ২৯৭) ২৯৮। 
নাকৃস্ ভমিকা। (৫) ২৮৭। 
প্্যাটিনাম | (৫) ২৯৭, ৫২৫ 
বেলিস। (৫) ১৫৯ | . 

ব্রোমিক্লাম | (৫) ২৮৭. 
মিউরেকস্। (৫) ২৯৬১ ২৯৭। 



|: ৯/০ 
লাইকপডিয়াম। (৫) ২৮৭। 
লিলিয়াম টাই । (৫) ১৫৯১ ২৭ 

৯৭ | 

ল্যাক কেনিনাম । (৫) ২৮৭ । 
সিপিয়। | (৫) ১৫৯, ২৯৭, ২৯৮। 

স্া্গুইনেরিয়া | (৫) ২৮৭, ৪৭৮ 

হ্যাবাইনা । (৫) ২৬০। 

১৪। জরায়ু প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের 

ক্যান্সার বা কর্কটাদি 

অর্বদ। 
গো । (৫) ৩৬৭১ ৩৬৮ । 

ক্যান্থারিস। (৩) ৩২*। 

ক্যাক্ষেরিয়৷ আয় । (৫) ১৯*। 

টিলিয়াম। (৫) ৫৪৪ । 

বেলাডনা । (১) ১*৫। 

লিডাম। (৫) ৪২৪। 

হাইড্র্যাষ্টিস। (৫) ৩৬। 

১৫। জরারু-ত্রংশ বা প্রোল্যাপ্সাস্ 

অব দি ইউটারান্ 'ও যোনি 

প্রভৃতির রোগ । 

অরাদ। (৪) ৪৬৭। 

আর্জেন্টাম মেট । (৫) ৫০৬। 
এ্টিম জু । (৩) ১৫৫। 
এরবিস কেনা । (৫) ২৫৫১ ২৯১। 

এলেটি,স। (৫) ২৯১। 
কলফাইলাম। (৫) ২৯১। 
ক্যাক্ষেরিয়। ফস । (৫)২৯১। 
ক্যাক্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯। 
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ৫€৩৬। 
জিস্কাম। (৫) ৫৩৩। 
নাকৃস 'ভমিকা। (২) ১৬৩1 (৫) ৫৩৬। 

ৰ 

] 
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫) 

১৫৯) ২০৭) ২৯১। 

নেটাম হাইপরোর । (৫) ২৯১। 
পাল্সেটিলা । (৪) ৪১৯। 
প্লাটিনাম । (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫) 

৫২৫। 

বেলাডনা। (১) ১০৬ । (২) ২৬৩) ৩১২।, 

মিউরেক্স পার্পু। (৫) ২৯৭) ২৯৬, ২৯৭। 

লিলিয়াম টাই। (২) ২৬৩) ৩১৩1 (৪) 

১৫৯) ২০৬) ২৯৭ 

ল্যাক ডিফ্রো। (৫) ২৯১। 

র্যাফিসেগ্রিয়া । (৫) ২৯। 
সিকেলি:। (৫) ৩৭৫। 

সিপিয়া। (২) ১৬৩) ২৬৩) ২৭৩) ৩১১ 
৩১২১ ৩১৩। (৫) ১৫৯) ২৯৭) ৫৩৬। 

হেলোনিয়াস । (৫) ১৫৭) ১৫৮) ১৫৯) 
২৯১। 

১৬। জরারুপ্রদাহ ( তরুণ ও 

পুরীতন ) বা মেট্রাইটিস্, ইন্ফ্রামে- 
শন অব দি ইউটারাল। 

বাব্বেরিস ভন্বা। (৫) ৩৮১। 
বেলাডনা । (৫) ১০৫ | . 

ভেরেটাম এল। (৪) ১৪৯। 
মিউর়েক্স। (৫) ২৯৭। 

১৭। বন্ধ্যাত্ব বা ফ্্রেরিলিটি। 
নেটাম মিউ। (২) ২৬৩। 
ফসফরাস । (৪) ২৫৩। 

হেলোনিয়াস । (৫) ১৫৮। 

১৭। যোনি-্রংশ বা ভ্যাজাইন্যাল 
'প্রোল্যাপ্সান্। 

কলফাইলাম। (৪) ২৯১। 
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২। 
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩১১। 
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১৮ । যোনির আক্ষেপিক সঙ্কোচন 

ঝ৷ভ্যাজাইনিস্মাস্। 
ম্যাগ্রেসিয়া ফস । (৫) ৩৫২। 

১৯। যোনিপ্রদ্াাহ ব৷ ইন্ফ্লামেশন 
অব দি ভ্যাঁজাইন|। 

হেলোনিয়াম। (৫) ১৫৭) ১৫৮। 

২০1 রজোবাহুন্য, আর্তবাধিকা 

বা মেনরেজিয়া ৷ 
আসেনিকাম। (৩) ৪১১, ৪১২। 

ইপ্রিক্যাক। (৩) ৪১২। 
এয়নিয়াম মিউ | (৫) ৯৬| 
এন্বগ্রিসিয়া । (৫) ৩২৩। 
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮) ২৭৯ । 
কার্ধ ভেজ। (৩) ৪১১, ৪১২। 

কোনায়াম । . (৫) ২৮৭। 

ক্যামমিল! | (২) ৩৭৩। 
ক্যাক্ষেরিয়! কার্ধ। (৩) ২৮৭। 
ক্যাক্ষেরিয়! ফ্রুয়ো। (৫) ১৮৯ | 
ক্রিয়োজোট।ম । (৫) ৯৬) ৫৩৬ । 
ক্রোকাস শ্যটি। (৫) ২৮৭। 
টুবাকুর্লিনাম। (৫) ৩২৯। 
টিলিয়াম পে । (৩) ২৮৭। (৫) ৫৪৪। 

নাকৃস ভমিক। (২) ১৬৩, ২৬৪ | 

নেট্রাম মিউ | (২) ২৬২, ২৬৩। 

প্রযাটিনাম । (৫) ৫২৪ । 
ফসফরাস । (৪) ২৫৩। 

বিষ্ঠা! (৫) ৩৬৫ 
বেলাডলা । (৩) ৩৭৮ । 

ভেরেটাম এল । (৪) ১৪৯। 
মিউরেক্স । (৫) ২৯৬। 
ম্াগ্নেসিয়া কার্বব। (৫) ৯৬। 
লিলিয়াম টাই । (৫) ৯৬। 

ল্যাক কেনি। (৫) ২৮৭। 
সাল্ফার। (৩) ৬। 
সিকেলি। (৫) ৩৬৫) ৩৭৫ । 

সিক্কনা। (৩) ৪১১, ৪১২। 

সিপিয়।। (২) ৩১৯1 (৫) ২৯৬১ ৫৩৬ । 
স্তাবাইনা । (৫) ৩৬৫। 

হায়সায়ামাস। (৩) ৩৭৮। 
হ্মামেলিস। (৫) ৩৬৫ 

২১। রজরুচ্ছ,, বাধৰক বা ডিস্ 

মেনোরিয়! । 
অষ্টিলেগে! । (৫) ৩৫২ । 
ইগ্রেসিয়া ॥ (৫) ৪৯০। 

একনাইট। (১) ৪৬। 
এক্টিয়। রেসি। (৪) ৮৭। (৫)৯। 
ককুলাস ইণ্ড। (৫) ৪৯০ । 
কলফাইলাম। (৪) ৮৭| (৫) ৩৮৩। 

কলসিম্থ। (৫) ৩৫২। 

কষ্টিকাম । (৩) ৩৪৩। 
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩) ৩৭৪ | 

ক্যাক্ষেরিয়া এসেট | (৫) ১৮৮। 
ক্রোকাস | (৫) ৫৯৪। 

জেল্সিমিয়াম । (৪) ৮৭। (৫) ৪৯৪। 

জ্যাস্থকৃসিলন। (৫) ৪১১। 
টুবাকুর্লিনাম। (৫) ৩২৯। 
ট্যারেন্ট কুবেন্স। (৫) ৩১১। 
নেটাম মিউ। (২) ২৬৩। 
স্তাফালিয়াম। (৫) ১০৮। 
্ল্যাটিনাম । (২) ৩৭৩1 (৫) ৫২৪। 
বেলাডনা। (১)১*৬। (২) ৩১১। 

(৫) ৫২৫। 

বরাকৃস। (৫) ৩৫২ । 

ব্রায়নিয়৷ | (১) ১৪৯। | 
ভাইবার্পাম অপু। (২) ৩১১। (৫) ৩৫২ 

৪৩৫ । 



[ ৯৬০ ] 
ভেরেট্রম এল। (৪) ১৪৯। 
মিউরেকন। (৫) ২৯৭। 
ম্যাগ্নেসিয়া কস | (৫) ৩৫১, ৩৫২। 

ম্যাগ্রেসিয়। মিউ । (৫) ৩৫৬ ৩৮৪ | 
দিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২। 
সিপিয়1!। (২) ৩১০1 (৫) ৪৩৬১ ৫২৫ । 

শ্য/বাইনা। (৫) ১৫৯, ২৬১। 

২২। রজোদোষ বা মেনষ্ট য়েল 

ডিজর্ভার । 

(২) ৩৭৩ | 

(১) ৩৬৭ । 
(৫) ৫৩৩। 

পাঙ্গ্সেটিলা । (২) ১৭২ | 
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭ । 

ম্যাগ্রেসিয়া কাবব। (৫) ৩৪৬ । 
সিপিয়। | (২) ২৭৩। 

হায়লায়মাস। (১) ৩৫২। 

ক্যামমিলা | 
চেলিডনিয়।ম | 

জিন্কাম। 

রজ-বিকার সম্বন্ধীয় ওষধের 

তুলনা । 
আয়ডিয়াম্। (৩) ৪৫৭ | 

এমনিয়াম কার্বব | (৩) ৪৫৭। 

কষ্টিকাম। (৩) ৪৫৭। 

কেদনায়াম । (৩) ৪৫৭। 

ক্যাক্ষেরিয়া কার্বব । (৩) ৪৫৭ । 
ভাক্কামারা । (৩) ৪৫৭ । 

নেট্রম মিউ। (৩) ৪৫৭। 

পাল্সেটিলা। (৩) ৪৫৭ | 
প্ল্যািনাম। তি) ৪৫৭। 
কস্করাস। (৩) ৪৭৫ । 

বেলাডন| | (৩) ৪৫৭। 

সাইলিসিয়া | (৩) ৪৫৭ | 

সালফার । (৩) ৪৫৭। 

ঞ 

২৩। 

২৪। শ্বেতপ্র্দর বা! লুকরিয়া 

অথব! জরায়ুর অস্তবেষ্টপ্রদাহ বা 

মেট্রাইটিস্। 

আসেনিকাম। (৫) ৩৭৫। 

অষ্ঠিলেগো । (৫) ৩৬৭। 

এক্টিয়া রেসি । (৫)৯। 
এস্টিম ক্রুড । (৩) ১৫৫ | 

এমনিয়াম মিউ । (৫) ৯৫। 
এন্বাশ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩। 

এলুমিনা । (৫) ৮১, ৮২। 

কলফাইলাম। (৩) ২৮৮। 

ক্যামমিলা ॥ (২) ৩৭৪ । 
ক্যালি কার্ব। (৫৫) ১৪৭। 

ক্যালে ফেরোসা । (৫) ১৪৬। 

ক্যালি বাই । (৪) ৩৭৮। 

ক্যাক্ষেরিয়! কাবব। (৩) ৪৮, ২৮৭। 
ক্যাক্ষেরিয়া ফস। (৩) ৪৮) ২৮৮ । 

ক্রিয়োজোটাম | (৫) ২০৬) ২৯৮) ৫৩৬ । 

গ্রযাফাইটিস। (৪) ৪১৮। 

ডিক্টেমাস। (৫) ৩৭৫। 

থুজা। (৪) ২৭৮। 

নাইটিক এসিড । (৪) ১৬৯। 
নেট্াম মিউ। (২) ২৬৩ 

পালসেটিলা। (২) ২১৩। 

ফেরাম আই । (৫) ৫১৬, ৫১৭। 

বাব্বেরিস। (৫) ৩৮১। 
মাকুরিয়াস। (১) ১৯৫। 

মিউরেকস। (৫) ২৯৬, ৫৩৬। 

ম্যাগ্নেসিয়। মিউ । (৫) ৩৫৬ 

লিলিয়াম টাই । (৫) ২০৬। 

ট্যাফিসেগ্রিয়। । (৫) ২৯। 

সালফার | (৩) ৪৮? ২৮৮ | 

সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫ | 

সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২। 



[ ৯০] 
সিপিয়া। (২) ৩০৯ ৩১১১ ৩১২। (৫) ১৪৬, 

১৪৭১) ২০৬১ ৫৩৬ । 

সিফিলিনাম । (৫) ৩৪১। 

মিমিসিফুগা । (৩) ২৮৮। 

হাইড্্যা্টিস। (৫) ৩৬। 
হেলোনিয়াস । (৫) ১৫৭, ১৫৮ | 

২৫। সঙ্গম-বৈকারিকভাব-_ 

সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা বা 

অনিচ্ছা এবং সঙ্গমে 

বেদনা । 

এপিস। (৫) ৫২৪। 

ক্রিয়োজোট | (৫) ২৯৮, ৫২৪। 
নেট্রাম মিউ । ' (২) ২৬৪। 
প্র্যাটিনাম । (২) ৩১৩ (৫) ৫২৪। 

বেলাডনা । (৫) ৫২৪ । 
মিউরেক্স্। (২) ৩০৫ | (৫) ২৮৯ | 

্্যামনিয়াম। (১) ৩৩৩। 
সিপিয়।। (২) ২৬৪, ৩১৩। 

৫২৪। 

হায়সার।মাস। (১) ৩৩২ । 

২৬। স্তনরোগ বা ডিজিজেজ 

অব দি ম্যামারি গ্র্যাণ্ড-- 

স্তন প্রদাহ, স্তনশূল ও 

স্তনাগ্রের ক্ষত গ্রভৃতি। 

কোনায়াম । (১) ১৯৪1 (৫)২২৮। 

ক্যাষ্টর ইকুই । (৫) ২৮*। 
ক্রো্টন টিগ। (৫) ৪৯৯। 

ন্টোম মিউ। (২) ২৬৫। 
ফস্ফরাস। (১) ১০৮ । 

1 বাফো রেনা। 

। হিপার সালফ। 

(৫) ২৯৮) 

ফাইটলেক্কা। (৫) ২৩৯) ৪৯৯। 

ফেলাগিয়াম | (৫) ৪৯৯। “ 
(৫) ২৯৪ | 

বেলাডনা | (১) ১০৭, ১০৮। 

ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮। 
মাকুরিয়।স। (১) ১০৮১ ১৯৪ । 
মিউরেক্স্। (8) ৪৯৯ | 
ল্যাক কেনিনাম। (১) ১৯৪ | (৫) ৩৮৭ 

(১) ১০৮ । (৫) ২৯৯ । 

২৭। স্তনের ক্যান্সার বা কর্কটাদি 

অর্ধ,দ ব৷ টিউমার । 

কোনায়াম । (৫) ২২৮ । 

বাফো রেণা। (৫) ২৯৪। 

বেলাডনা । (১) ১০৭। 

মিউরেক্স্। (৫) ২৯৬। 
হাইড়্যাষ্টিস্। (৫) ৩৬। 

২৮। ভ্ত্রীজননেক্্রিয়রোগ ব। 

ডিজিজেজ. অব দি ফিমেল 

জেলারেটিভ অন্্যানস্। 
অরাম। (৪) ৪৬৭। 
আধিক!। (৩) ১৩২1 (৫) ৯৫। 

| অষ্টিলেগো । (৫) ৩৬৭১ ৩৬৮ 

একনাইটাম। (১) ৪৬। 
এন্টিম ক্রু । (৩) ১৫৫। 
এপিস। (৪) ৩০৮। ৫৫) ৯৫। 

এমনিয়াম কার্ব। (৫) ৯৫। 
এমনিয়াম মিউ | (৫) ৯৫। 
এম্বশ্রিসিয়া। (৫) ৩২২। 
কলফাইলাম। (৪) ৮৭। 
কষ্টিকাম। (৩) (২) ৩৪৩ | 
কোনায়াম । (২) ২৬৪। (৫) ২২৮। 
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ক্যান্থারিস। (২) ২৬৪ | (৩) ৩২০ । | সাল্ফার। (৩) ৪৭। 

ক্যামমিল।।' (২) ৩৭৩। ণ সিকেলি। (৫) ৩৭৪১ ৩৭৫ 

ক্যাক্ছেরিয়া কার্বধ । ৩) ২৮৫, ২৮৬1 ' সিপিয়া। (২) ২২৭, ৩০৯। (৩) ৪৭1 
ক্যান্কেরিয়। ফর,য়ো । (৫) ১৮৯। । সিমিসিফিউগা | (৪) ৮৭ | :৫) ৯১ ১০। 

ক্রয়োজোটাম। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭ | স্তাবাইনা। (৫) ২৫৯। 

গ্রাফাইটিস । (৪) ৪১৮) ৪১৯ | হেলোনিয়াস । (৫) ১৫৭ ১৫৮ | 

জিঙ্ক'ম। (৫) ৫৩৩। 
জিঙ্কাম ভ্যালোর | (৫) ৫৩৩। ২৯। স্ত্রীজননেন্জ্িয়ের চুলকন]। 
জেল্নিমিয়াম। (৪) ৮৭। | কোনায়াম। (২) ২৬৪। 
ট্যারেপ্ট,লা কুবে। (৫) ৩১১।  ক্যান্তারিস। (২) ২৬৪ । 

ডাঙ্কানার। (৩) ৪৫৬, ৪$৭। । নেম মিউ। (২) ২৩৪ 
ডিজিট্যালিস । (৪) ৩৯৭ । ' মাকুরিয়াস। (২) ২৬৪। 
থুজা। (৪) ২৭৮। 

নাক্স্ ভনিক।। (১) ১৩১। ৰ ২ 
নেক্রাম মিউ । (২) ২২৭, ২৬২, ২৬৩, | স্ । গর্ভিনী, প্রলব এবং 

ছি ৷ প্রসবাস্ত বা সৃতিকারোগ । 
পালছেটিলা। (১) ১৪৯। (২) ২১১ ' 

(৪) ৪১৮।  ১। অলীক প্রসব-বেদন: বা 
প্যালডিয়ম। (৫) ৫২৩ । ৃ ফল্স্ পেন্স্। 

প্রাাটিনাম | (৫) ৫২৪, ৫২৫ । 

ফস্ফরাস। (১) ১৪৯। (৪) ২৫৩। এন্য়া রেসি। (৫) ৯৯, ৬ 

ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭। । কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪ 

বভিষ্ঠা। (৫) ৩৬৫। পাল্স,। (৫) ৩৮৪ । 

বেল।ডনা। (১) ৫৪১ ১৫) ১০৬। হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫। 

ব্রায়নিয়। । (১) ১৪৯ । উয়ার- ক? বারবার ২1 আউয়ার-গ্রযাস-কণ্টাকৃশন বা 

মাকুরিয়াস।% (২) ২৬৪। জরাধুর ডামরিক সঙ্কোচন। 

(মউরেকৃস। (২) ২২৭ | (৫) ২৯৬, ২৯৭, বেলাডনা। (১) ১০৬। 
২৯৮। সিকেলি। (৫) ৩৭৬| 

মেডোরাইনাম । (৫) ৩৩৬। 
ম্যাগ্পেসিয়৷ কার্বব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭। ৩। আফ-টার-পেন্স, প্রসবাস্তিক 

লিলিয়াম টাই। (২) ২২৭। (৫) ২*৬, গুল বা ভ্যাদাল ব্যথ!। 

রি ৷ আর্শিকা। (৫) ৪৯০। 
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৬, ৫৭। ৰ ইপিক্যাক | (৫) ১১। 
ট্যাফিসেশ্রিয়। । (৫) ২৯। এষ্ট্িয়া রেসি । (৫) ১১ ১১। 
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এন্থকৃসিনাম। (২) ২১৬। স্তাবাইনা । (৩) ৯৭1 (৫) ২৫৯) ২৬৯ । 
ককুলাস ইও্ | (৫) ৪৯*। হেমামেলিস। (৩) ৯৭1 

|| (২) ৩৭৪। | 

কল্ফাইলাম। ৫৫) ৩৮৪, ৩৮৫ | 

কুপ্রাম। (২) ২১৬। | ৬। গর্ভম্রাব, গর্ভপাত বা 

ক্যামমিল! । (২) ৩৬৬১ ৭৪ এবরশন, মিসকাযারেজ । 

জেল্সিমিয়াম। (৪) ৮৮। 

জ্যাস্থকৃস, ৷ (৫) ৪৯০ | আর্পিক।। (৩) ১৩২। (৫) ২৬%। 

শাকৃস, ভমিকাঁ। (৫) ৪৯* একনাইটাম। (২) ৩৭৪। (৫) ১ 

নেটাম মিউ । (২) ২৬৫ | এক্িটয়া রেসি) (৫) ১*। 

পাল্সেটিলা। (২) ২১৬। ক্যামমিলা । (২) ৩৭৪) 

সিপিয়া। (৫) ২৬*। ডিজিট্যালিস | (৪) ৩৯৭। 

স্টাবাইন1। (৫) ২৬*। পাল্সেটিলা। (২) ১৭২ । 

হ্রেমামেলিন। (৫) ৪৬৫ । প্লন্বম। (৫) ৫৪২ | 
বেলাডনা । (৫) ৪৩৬। 

81. আঙক্ষেপিক প্রসববেদনা ব। ভাইবার্ণাম । (২) ৩৭৪ ॥ (৫) ৪৩৬ 

ৰ সিনামন। (৫) ২৬০, ৪৪৫ স্পাজমডি ্- ূ ৃ | 
ীজমডিক লেবর-পেন্স্। 1 দিপিরা । (৫) ৪৩৩। 

নাকৃস, ভমিকা। (২) ১৬৩। হ্য।বাইনা | (৫) ২৫৯১ ২৬০ 

পাল্সেটলা । (২) ১৬৩, ২১৫ । হেমীমেলিস। (৫) ৪৬৫। 

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮ | 

আবদ্ধ জরাযু-কুশ্গম বা! 

রটেও প্রাযাসেণ 
রর রিটেও গলযাসেপ্টা। ূ ৭। গরাবস্থায় রোগ__ফাইবৰ্রিনাপ 

ইপিকাক | (৩) ৯৭। . রি 
ইরিজিরণ।. 0৩) ৯৭. কিবার, মৃত্যু-ভীতি, জরাধুবেদনা, 

একনাহট | (৩) ৯৭। শিরা-স্ফীতি ব1 ভেরিকোজ তেন্ম্ 

কারি. প্রভৃতি বিবিধ ধোগ। 
ক্যান্থারিস । (২) ২১৫। (৩) ৯৬-ঘ, ২০। 

টিলিয়াম। (৩) ৯৭ ইস্কুলাস হাই। (৫) ৫০২। 

পাল্সেটিলা । (২) ২১৫, (৩) ৯৬-ঘ।  একনাইটাম। (১) ৪৬ ৪৭। 

বেলাড়না । (১) ১০৫, ১০৬ | (৩) ৯৭| এলুমিনা। (২) ২৭৩। 

মিলিফোলিয়াম। (৩) ৯৭। কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪। 
সাইক্লেমেন। (৩) ৯৭। ক্যামমিল। । (২) ৩৭৪ । 

সিকেলি! (৩) ৯৭। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬1 জ্যাবরেণ্ডাই । (৫) ৪১২ । 

সিক্কোনা। (৩) ৯৭। ডায়স্কোরিয়া । (৪) ৪৪৫। 
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নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪। 

] 
রিসনাস। (২) ২১৬। (৫) ৫৬৪) 

পাল্সেটিলা । (২) ২১৪, ২১৫ | (৫) ৩৮৪ || ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫)২৮৭। 

পেটুলিয়াম । (৫) ৫৬* | 

মিলিফলিয়াম । (৫) ১৯। 
মাগ্নেসিয়া কাবব। (€) ৩৪৬, ৩৪৭। 

লাইকপভিয়াম। (৩) ২৬* ২৬৩। 

সিকেলি। (৫) ৩৭৫ । 
সিপিয়া। (২) ২৭১) ২৭৩) ৩০৭1 (৫) 

৩৪৭ । 

স্যাবাইনা । (৫) ২৫৯, ২৬০ । 
হাইডুফবিন। (৫) ৩৪১। 
হেমামেলিন | (২) ২১৫ 1 (৫) ৪৬৫) ৪৬৬। 

৮। ছু্ধ'জর, ঠুনকো বা মিল্ক 

ফিবার, ফেব্রিস ল্যাক্টিয়া ; স্তন্ত।- 

ভাব বা স্তন্তরোধ ও তৎসংস্য 

প্রদাহ এবং পুয়-দ্র প্রভৃতি রোগ; 

স্তম্তাধিক্য। 

আর্টিক৷ ইউরেনস্। (২) ২১৬। 
একনাইট। (১) ৪৭। 

এসাফিটিডা । (২) ২১৭। (৫) ২৮৮। 

কোনায়ীম । (৫) ২২৮। 
কষ্টিকাম। (২) ২১৭। (৩) ৩৫৭ | 

ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮*। 
ক্যামমিলা | (২) ২১৬, ৩৭৫ | 
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭ । 
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫। 
পাল্সেটিলা । (২) ২১৬। 

ফস্করাস্। (৪) ২৫৩। 
যেলাডন। । (১) ১০৭, ১০৮। 

ব্রায়নিয়া । (১) ১৯৮১ ১৪৯। 

মাকুরিয়াস্। (১) ১৮। 

ল্যাক ডিক্লোরেটাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮ | 

সিলিসিয়। | (১) ১০৮ | (৪) ২৫৪ 
হিপার সাল্ফ। (১) ১*৮। 

৯। প্রসব বা লেবর- _কষ্টকর ব| 

ভিফিকাল্ট 

ইপিক্যাক। (৫) ১১। 
একনাইট ॥ (৫) ১১। 

এক্িয়া রেসি। (৫) ১০) ১১। 
কফিয়া । (২) ২১৫) ৩৭৪ | (৫) ৫৫২। 

কলফাইলাম । €৫) ৩৮৪ । 
ক্যামমিলা | (২) ২১১, ৩৭৪ | (৪) 

৫৫২ । 
জেল্সিমিয়াম । (৪) ৮৭) ৮৮। 
নেট্রাম মিউ । (২) ২৬৫। 
পালসেটিলা। (২) ২১৫। 
বেলাডনা । (১) ১০৬। 

লাইকপডিয়াম। (৫) ১১। 
সিকেলি। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬। 
হেমামেলিস | (৫) ১১১ ৪৬৫ । 

|. ১০। প্রসববেদনাকালীন 

] কন্ভাল্মন বা আক্ষেপ । 

| ইগ্রেসিয় । (২) ৩৩৮ 
ৃ বেলাডনা । (২) ৩৩৮। 

 ষ্র্যামনিয়াম । (২) ৩৩৮। 
হায়সায়ামাস। (২) ৩৩৮। 

১১। প্রসবাস্তিক ক্লেদ বা 

লোকিয়াআাবসংস্থষ্ট রোগ । 
একনাইট | (১) ৪৭ | 

ৃ 

| ক্যামমিলা । (২) ৩৭৪। 
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বেলাডনা। (১) ১২৫ । ূ সিপিয়। | (২) ২৭১। ৃঁ 
শ্রায়নিয়া । (১) ১৫*। স্তাবাইনা । (৫) ২৫৯, ২৬০। 

১২। প্রসবান্তিক চিকিৎসা । : হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫। 

আগিকা , (৩) ১৩২। | ১৮। স্থতিকাস্তস্ত বা মিক্কলেগ, 

১৩1 প্রসবান্তিক মুত্র রোধ বা ূ ফ্রেগ্মাপিয়া ডলেন্স্। 
এ রা হিঃ | পাল্সেটিলা। (২) ২১৬। 
রিটেন্শন অব ইউরিন। নিন তীর 

আসে নিক। টি হেমীমেলিস । (২) ২১৬ । (৫) ৩৪৭; ৪৬৫ । 

ওপিয়াম । (৩) ৩৭৮। ৃ রি 
কঠিকাম । (৩) ৩৪২) ৩৭৮ | ১৯ | স্তিকাক্ষেপ ব। পিয়াপিরাল 

হায়সায়ামাস । (৩) ৩৭৮। কন্ভাল্শন। 

১৪। প্রপবাস্তিক রক্তত্রাব। ইগ্রেসিয়া | (২) ৩৩৭, ৩৩৮। 

ইরিজিরণ। (৫) ১২৩। ই ঠা রা 

টিলিয়াম। (৪) ৫৪৪। বন ও (৪) | 

্যাবাইনা | (৫; ২৫৯, ২৬০ । ভিনেহা ভরিডি। (৫) ১৬৬ 

এ ৃ মোললোটাস। (৫) ২৪৪ । 

১৫। ভমিটিং অব প্রেগন্তান্পি বা | সিকুটা। (৫) ২৩৫। 

অন্তঃসত্বার বমন। 1 ২০। স্ৃতিকোন্মাদ বা পিরাপিরাল্ 
এনাব্াউয়াম | (১) ৩৯৮ | ূ মেনিয়া । 

ডিজিট্য।লিস, ; (8, ৩৯৭। 

নাকস ভমিকা | (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯। 

১৬। সৃতিকাজর ব! পিয়াপিরাল ১৫। হৃৎুপিগুাদি শোঁণিত- 

(মানসিক রোগ ব| মেণ্টাল ডিজিজ দেখ । 

ফিবার। ূ যন্ত্র এবং শোপিতসংস্ষ্ট 
একনাইট। (১) ৪৭ উর বিবিধ রোগ । 
কাম্থারিস, | (৩) ৩২০। ১। শোণিতসংস্ষ্ট বিবিধ রোগ। 
১৭ । তিক! (প্রসবাস্তিক) রোগ। ১। নীলরোগ বা সায়ানোসিন্। 
আণিকা। (৩) ১৩২। ডিজিট্যালিম। (৪) ৩৯৮। 

এম্ব] গ্রিসিয়া । (৫) ৩২২, ৩২৩। 4 
ক্যালি-ক্রোরিকাম | ৫) ১৩৮) ১৩৯ । ২। পাপুরা হিমরেজিক। বা 

নেটাম মিউ। (২) ২৬৫। শীতাদরোগ । 
সিকেলি। (৩) ৩৬৫, ৩৭৫ | হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫ 
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৩। রক্তত্রাব বা! হিমরেজ, ব্রিডিং । 

আনিক]। (৫) ৪৬৬ 

আমেনিকাম। (২)৮৮। 

ইপিক্যাক। (২) ৩৮০) ৩৯৩ | 

ইরিজিরণ। (২) ৩৮০ | (৫) ১১৩। 

একনাইটাম। (১) ৪1 তি) ১০৬। 

১১৯) ৫৪৮ | 

একালিফা ইণ্ড। (৩) ১*৬। 
এম্বসিনাম | (৫) ৩২৫। 

এরোটেনাম । (৫) ১০৩। 
এমিল নাইটাস। (৫) ৪৭৮ । 
ওপিয়াম । (8) ৪২৫। 

কার্বব ভেজ। (৩) ১০৫) ৪১০ 

ক্যাক্টাস গ্র্যাপ্ডি। (৫) ৫৪৮। 
ক্যালি ফম। (৫) ১৪৬। 

ক্রোটেলস্ হরি। (৫) ৩২৫। 
টিলিয়াম। (৪) ৫৪৩) ৫৪৪ | 

ফলফরাম। (৪) ২৫৪ । (৫) ৪২৪। 

ফেরাম। (৩) ১০৫। 

ফেরাম ফম। (৩) *৭৮। 
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫, ৩৬৬ | 

ভিষ্কা মাইনর। (6) ৪২৫ | 
মিচেলা । (8) ৩৬৬। 

মিলিফোলিয়াম । (১) ৪০। 
(৫) ১১০ | 

মেডরাইনাম | 
লাইকপডিয়াম । (২) ৩৮*। 
লিভাম| (১) ৪*। (৫) ৪২৪। 
ল্যাকেসিস্। (৫) ৪৭৮ 
সাইক্রেমেন। (৩) ১০৬। 
সাল্ফুরিক এসিড । (৫) ৫৪৬। 
সিকেলি। (৫) ৩৬৮) ৩৭৬, ৫৪৩। 

সিক্কনা | (২) ৮৮1 (৩) ৭৬) ১৯৫। 

(৫) ৩৩৭ । 

(৩) ১০৫। 

লেগে । (৫) ২৬১) ৩৬৬) ৩৬৭) ৩৬৮ | 

(২) ৩৮০ | 

সিনামনাম। (৩) ১*৬। (8) ৪৪৫। 
হ্যাঙ্গুইনেরিয়া | €৫) ৪৭৮ 
স্তাবাইনা। (৩)৯৭। (৫) ২৫৯, ২৬৯। 

হেমামেলিস। : (৫) ৩৬৫) ৪৬৫) ৪৬৬ 
রগ 

৫৪৩। 

8৪। রূক্তহীনত৷ ব! এনিমিয়া | 
আসেনিকাম । (২) ৮৬৭ পণ) ৮৮ | 
এলুমিনাম | (৫) ৮১১ ৮২১ ১৮৭ । 

এসেটিক এসিড ৷ (৩) ১৯৭। 
ক্যালি কার্ব। (৫) ১৩৫) ১৩৬। 
ক্যালি ফের-সায়া । (৫) ১৪৬। 

| ক্যাক্েরিয়। কার্ব। (৫) ১৮৭। 
ক্যান্কেরিয়া ফদ। (৩) ১*৭। (৫) ১৮৬) 

1 ১৮৭) ৫১৫ | 

চাইনিনাম আর্স। (৩) ১০৬। 

| নাকম তমিকা। (৩) ৩০২ (৫) ১৮৭। 

| নেক্রাম মিউ। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫) 
৫১৫ 

ফেরাম। (২) ৮৮ (৩) ১০৬। (৫) ৫১৫, 
৫১৬। 

ফেরাম এসেট । (৩) ১৯৭1 (৫) ৫১৬। 

ফেরাম প্রোটো-অক । (৩) ১০৫। (৫) 
৫১৬। 

ফেরাম ফস্। (৩) ১০৭ | (৫) ৫১৫, ৫১৬। 

ফেরাম রিভাক্ট | (৩) ১৭৭। (৫) ৫১৫। 
| ফেরাম এট-দ্রিক-সাই 1 (৩) ১০৭ | ৫৫) 

|. ৫১৫। 
| সিকেলি। (৫) ৩৭৬ 

ূ সিঙ্কনা। (২) ৮৮। ৩) ১০৬, ১০৭ ১১৩। 

(৫) ৫১৫ | 
| পসিনিসিয়ে। অরি । (৫) ১১২। 
| (৫) ১৫৯১ ১৬০। হেলোনিয়াস। 

| ৫। রক্তাধিক্য বা কঞ্জেস্সন। 
| একোনাইট। (১) ৫) ১৫। 
' বেলাডনা। (১) ৬৫। 
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হু্পিগাদি শোণিত- 

যন্ত্ররোগ । 

১। অও-শিরার্ধ,দ বা ভেরি- 

কোসিল। 

( পুংজননেক্দ্রিয় রোগ দেখ । ) 

২। এওর্টাইটিস্ বা বৃহদ্ধমনী- 
প্রদাহ । 

এভনিস ভার্ণালিন্। (৫) ১৬। 
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩। 

৩। এন্রিজম বা ধমনী-স্ফীতি এবং 

এথারোম প্রভৃতি ধমনীরোগ । 

ন্ । 

শী 

ব্যারাইটা কার্ব। (৩) ১৭৫। 
ব্যারাইটা মিউ । (৫) ১৭৯। 
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩। 

৪। জটুল বা নিভাস (332১%03.) 
ফ্লুয়োরিক এসিড | (৩) ২৫৩। (৫) ৭১); 

৭২ | 
লাঁইকপড় । (৩) ২৫৩। 

৫। শিরা-প্রসারণ বা তেরিকোজ 
ভেন্স্। 

কার্ব ভেজ | (৩) ৪১২। 

ফ্ুয়োরিক এসিড । (৩) ২৫৩। (৫) ৭১। 
লাইকোপড । (৩) ২৫৩। 
হেমামেলিন। (৫) ৪৬৭। 

৬। হৃংকম্প, হদ্ধেপন বা 
প্যালপিটেশন অব দি হার্ট । 

একনাইটাম | (১) ৩৪ । ৰ 
এনাকাভিয়াম । (১) ৩৯৯। 
ককির।। (৫) ৩*২। 
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (6) ৫৪৭, ৫৪৮। 

গ্াজ। টিপু। (৫) ২৭৭। 

ফসফরাম। (৫) ৩০২। 

ব্যাডিয়াগা । (৫) ৩*২। 

মন্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩। 

ম্যাগ্রেসিয়। মিউ । (৫) ৩৫৬ | 

রাসটকৃম্। (৪) ৩৪০) ৩৪১ । 

স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১। 

৭। হ্ৃতপ্ু-বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি 
অব দি হার্ট। 

অরাম । (১) ৩৬। (৪) ৪৬৫, ৪৬৬ 

অরাম মিউ । (৪) ৪৬৬ | 

আইওভিয়াম। (৫) ৫৬১৫৭ 7 
আনিকা । (১) ৩৬। (৩) ১৩০। 
আসেনিকাম। (৩) ১৩০। (৫) ৪*২। 
একনাইটাম । (১) ৩৫) ৩৬ | 

এমনিয়াম কাবর। (৪) ৪৬৬। 

ক্যাক্ট্যস গ্র্যাণ্ডি। (১) ৩৬1 তি) ১২ 
(৫) ৫৪৭) ৫৪৮ | 

ক্যাল্মিয়া। (১) ৩৬। ৫৫) ৪১৮। 
পাল সেটিল৷ । (৪) ৩৪১। 

ব্রমিয়াম | (৩) ১৩১1 (৪) ৩৪১। 
ভেরেটাম ভিরিডি । (৫) ১৬৮। 
রাসটকস। (১) ৩৬। (৩) ১৩০ । (৪) 

৩৪০) ৩৪১! (৫) ৪১৮ | 

ল্যকেমিস। (৩) ১৩*। 
স্পাইজিলিয়! । (৫) ৫৭১ ৪১ | 

৮। হৃতৎপিগ-রোগ বা হার্ট- 

ডিজিজ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও 

নির্মাণবিকারী ব৷ ফাংশন্তাল 

ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ । 
অরাম। (৪) ৪৬৫ । (৫) ২২৭। 

আয়ডিয়্াম। (৫) ৫৬,-৫৭ | 
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আনিকা । ,(৫) ৫৪৮ ফস্ফরাস। (৫) ৬৬। 
আর্সেনিকাম। (২) ৮৩) ৮৪। (৪) ৩০৪১ ফাইটলেকা | (৪) ৩৪১। (৫) ৪১৮। 

৩৯২। (৫) ৬৬ | ত্রায়নিয়া । (৫) ৬৬। 

ইউফ্রেসিয়া । (৪) ৩৭৬। ভেরেন্রাম ভি। (৫) ১৬৮। 
একনাইটাম। (১) ৩৪) ৩৬--৩৯। (৪) রাস্টকস। (৪) ৩৪০) ৩৪১১ ৩৯৪ | (৫) 

৩৪১, ৩৯৪ | (৫) ৬৬, ৪১৮। ৪১৮। | 

এননুয়া রেসি । (৪) ৩৪১। 
এডনিস ভার্া । (৫) ১৬, ১৭, ২০১। র গত রর ০ 
পপ ৩৪ | 

এত ১৮৭৪1 (৮৭1 লিলিযাম টাই। (6) ২০২০ 
এনিরাজজা। (০) ধা [ ল্যাকেসিস। (৪) ৩২১ ৩৭৬, ৩৯২ । (৫) 

এল্পারেগাম । (৪) ৩০৫ | ৃ ১ 

কন্ত্যালেরিয় মেজ | (৫) ২৯*। ২৯১, ৯ 
রি । স্্রোপেম্কাস। (৫) ২৭২। 

কলিন্সনিয়া । (৫) ২০১) ২০২। রে নি 
কল্চিকাম। (৩) ৭১।  স্পাইজিলিয়া। (2) ৬৬, ৪০১, ৪০২। 

কোনায়াম। (৫) ২২৭। ৃ র । স্পর্টি সাল্ফ। (৫) ২*২। 
ক্যাক্টাস গ্রযাণ্ডি। (৫) ৫৪৭) ৫৪৮ । হাইড্রসা এসিড । (৫) ৬৬। 
কাযানাবিস স্তাট । (৫) ৪৫ । 

8 

ৃ ল্যার্তিয়া। (৫) ৩৭৬। 

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬। ৯। হৃৎপিগু-শুল বা এঞ্জাইন। 

ক্যালি হাই । (৪) ৩৩। 
ক্যাল্িয়! ল্যাটি। (৪) ৩৪১) ৩৯৪ | (৫) পেক্টরিস্। 

৪১৬ | অরাম । (৫) ১০২। 

ক্র্যা/টিগাস্ অকৃমি। (৫) ২০২। আর্জেপ্টাম নাই। ৫৪) ৪৪8৪ । 

শ্রিগেলিয়া রোবাষ্টা। (৪) ৮৪ । | আগিকা। (৩) ২১৫। 
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৩৩) ৩৭৩৬। । আর্সেনিকাম। (২) ৮৬। 
জিক্কাম। (৫) ২২৭। ৷ এক্রোটেনাম । (৫) ১*২। 
জেল্সিমিয়াম । (৪) ৮৪, ৩৯৩। | কুপ্রাম মেট । (৩) ২১৫। 
ডিজিট্যালিস্। (8) ৮৪, ৩৯১১ ৩৯২১ ৩৯৪ | | ক্যাকটাস গ্র্যাণ্ডি। (৩) ২১৫ । (৫) ৫৪৭ 

(৫) ৪১৮ | ৫৪৮ । 

নেক্রাম মিউ। (৪) ৩৩। ক্যালিয়! । (৩) ২১৬। 

ক্যাজা টিপু । (৪) ৩৩। (৫) ২৭৭। টেবেকাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৭১। 

পাল্সেটিলা । (8) ৩৪১, ৩৯৪। 1 নাঝ ভম। (২) ২১৫। 

পে্রলিয়াম। (8) ৩৩।  স্তাজা টিপু । (৫) ২৭৭। 
প্রনাস্ স্পাই । (6) ৬৬। । মক্কাস্। (৫) ২৮২১ ২৮৩। 
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লিলিয়।ম টাই। ২১৬। 

রাস্টকৃস্। (৪) ৩৪০) ৩৪১। 
্যাফিসেশ্রিয়। । (৩) ২২৪। 

১০। হৃৎপিণ্ডের হুর্বলতা 

পক্ষাঘাতিক দুর্বলত। বা কাঁডিরাক 

ভিবিলিটি, প্যারালিটিক 

উইকনেস। 

কোনায়াম। (৫) ২২৭। 

স্তাজা টিপু। (৫) ২৭৭। 
ভেরেক্্রাম এল্। (8) ১৪৩। 

১১। হৃৎপিণ্ডের রসাপরুষ্টতা বা 

ফ্যাটি ডিজেনারেশন। 
অনেনিকাম | (২) ৮৫১ ৮৩। 
এপনাইন।ম । (২) ৮৬। 
এপিন। (২) ৮৬। 

ফস্ফরাস। (২) ৮৫। 
মাকুরিয়াস। (২) ৮৬। 
সাঙ্্ফার। (২) ৮৬। 

১২। হৃংপে-প্রদাহ ব। 

মায়াকার্ডাইটিস্। 
একনাইটান । (৫) ৪০২ । 
ক্যাকটাস গ্রযাণ্ডি। (৫) ৫৪৭) ৫৪৮ | 
হ্যাজ! টিপু । ২৭৭। 
ফস্ফরাপ । (৪) ২৪৮। 

ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮। 
স্পাইজিলিয়া । (৫) ৪০১। 

১৩। হৃদ্বাহাবে্-বিল্লি-প্রদাহ ব 

পেরিকার্ডাইটিস। 
আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৪ । 

একনাইটাম | 

এনাকাডিয়াম। (১) ৩৯৯। 
এপসাইনাম । (৪) ৩০৪। 
এপিস। (৪) ৩৯৪ । 

| এম্পারেগাস । (৪) ৩০৫ । 

কল্চিকীম। (৩) ৭২। 
ৃ ক্যাকটাস গ্রাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮। 
| ক্যালয়া ল্যাটি। (৫) ৪১৮, ৪১৯। 

 ব্রায়নিয়া । (১) ১৩৮। (৪) ৩৪*। 
ূ ভেরেটাম ভিরিভি। (৫) ১৬৮। 

 রাস্টক্মূ। (৪) ৩৪*। 
। ম্পাইজিলিয়া । (৫) ৪*১। 

| ১৪। জদন্তরবেষ্ট-বিল্লি-প্রদাহ বাঁ 
ৃ এপ্ডোকার্ডাইটিস্। 
| 

৷ আর্সেনিকাম। (২) ৮৪ | 
একনাইটাম। (১) ৩৯। 

এডনিস ভার্্যাল। (৫) ১৬। 
কল্চিকীম। (৩) ৭২। 

ক্যালি নাইটিকাম। (৫) ১৪২ 
ফসফরাস । (৪)২৪৮। 
রাসউক্স, । ৩৪০, ৩৪১ । 

(২) ৮৪। 
(১) ৩৯। 

। স্পীইজিলিয়া । (৫) ৪*১। 
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চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট-নির্দেশ | 

অগ্নিদাহ বা বাণিং ৩1/০ 
অঞ্জনিক, আজনাই ব। ষ্ঠাই ২।%০ 
অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্দ 1 ডিস পেপ্সিয়।, 

ইপ্ডিজেশ্চন ও /৪ 
অগ্ডকোব-গ্রন্থিরোগ ২॥০ 

€ পূংজননেক্দিয়রোগ দেখ ) 

অগ্ডকোধ ব৷ মুক্গ-গ্রদাহ বা অর্কাইটিস 

এবং অগ্ডকোষসংসুষ্ট বিবিধ রোগ ৫/০ 

অগু-শিরার্বব,দ ব। ভেরিকোসিল  ৯%* 
অগুধার বা ওভারির প্রদাহ, স্ফীতি ও 

দ়কচড়ভাব প্রভৃতি ৮৪৭ 

অগাধাররোগ বা! ড্রিজিজেজ অব দি 
'ওভারিজ ৮৮৮/০ 

অগাধারশুল না৷ ওভারেল্জিয়! ৮//০ 
অগুধারের অর্বূদ বা ওভারিয়ান্ 

টিউমার ৮৮//০ 
অনিদ্রা ও অস্তিরত। প্রভৃতি ৫/০ 
অন্তকল্প খতুআাব বা ভাইকেরিয়।স্ 

মেনষ্য়েশন ৮৮৮০ 
অন্ুপেক্ষরে!গ ব। টেরিজিয়াম ২।৮/০ 
অনৈচ্ছিক, অসাড় এবং নির্ববাধ মুত্রত্রাব 

বা ইন্ভলান্টারি ইউরিনেশন এবং 
ইন্কট্টিনেস্ অব ইউরিন্ ৮1১/ 

অন্ত প্রদাহ বা! এন্টারাইটিস ৪/ 
অন্ত্র-বেষ্ট ঝিলি-প্রদাহ ব। 

পেরিটনাইটিস্ ৪৮ 

অন্থ-রক্তত্রাব ব! ব্রিডিং ফরম দি 
বাহুয়েল্স্ ৪% 

অস্ত্রাবরোধ বা অবষ্টাকশন্ অব দি 

বায়ুয়েল্স ১% 
অঙ্কের পক্ষাথাতিক ছুর্বলত' ব! 

প্যারালিটিক উইকনেস্ অব দি 

বাযুয়েল্স্ ৪% 

অন্বত্বাদি বিবিধ দৃষ্টি বিপর্ধায়-_ 
রা ও বা টা বা, 
যকমা, দৃষ্টিদৌব্বল্য বাঁ এস্ডেন- 
হী বিষমদৃ্টি, অর্দা-দৃষ্টি, 
দিতবদৃষ্টি, দুরদৃষ্টি বা প্রেসবাইও- 
পাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইওপাইয়া 
প্রভৃতি ২১/৭ 

অন্ধাস্্াদি-প্রদ।হ ব! টাইফিলাইটিস ও 
পেরিটাইফিলা ইটিস প্রভৃতি ৪%/০ 

অন্ননালী-প্রদাহ বা ইসফেশ্সীইটিন ৪%* 
অফখ্যাল্নিয়া, কঞ্জীংটিভাইটিদ বা 

যোজক বিল্লিপ্রদাহ--সহজ বা সিম্পল, 
পূয়ধাতুজ বা গণরিয়েল, গঞগ্ুমালিয় 
বা ক্বফুলাস, দানাযুক্ত বা গ্র্যান্- 
লার, পুয়জনক বা পুরুলেন্ট, পুয়- 

বা পাশ্চ,লার এবং 
যোজকবিল্লি সহ রসবিন্বিকাধুত্ত বা 
ফ্লুকটিনিউলার প্রভাতি ২৬০ 

অফখ্যাল্মিয়। নিওনেটো রম বা নবজাত 
শিশুর চক্ষুপ্রদ।হ ২/০ | ৮০ 

অবসাদবাধু চিত্তোদ্ধেগ বা হাইপকগ্ডয়া- 
সিস ৭1/০ 

আঘাত ব1 ইঞ্জরি--রোগকারণ ৫০/০ 
অভিঘাতিক এবং অস্ত্রচিকিৎসান্তিক 

জ্বর ৬।/০ 
অভিঘাতিক, রোগ ব1 ইঞ্জুরিজ-_স্প্রেণ 

বা মচকান প্রভৃতি ৬1/০ 

অভিসম্পাত ও শপথ করিবার অদমা 
ইচ্ছ। ৫৩/০ 

অল্লাতিশ্য এবং অম্নবিষ্ট। ৫৪/০ 
অরণিক।, ত্বকরক্তিম। বা ইরিথিমা ৩/০ 
অর্ধব,দরোগ বা টিউমার ৬1/৭ 
অশরোগ বা হিমরয়েডস্, পাইলস ৪০০ 
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অলীক প্রসব-বেদনা বা ফলম পেনস ৯/* 

অশ্রু-যস্ত্রোগ ব1! ডিজিজেজ অব দি 
ল্যাক্রিম্যাল এপারেটাস 

অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনাপ্রবণতা-_মান- 
সিক, খ্রক্দিয়ক এবং স্ায়বীয় ৫৬/* 

অসাঢ় ও অনৈচ্ছিক বা ইন্ভলাণ্টারি মল- 
ত্যাগ 

অস্ত্রচিকিৎসাস্তিক রোগ 
অন্্রচিকিৎসাস্তে বেদনাদি চক্ষু-বিকার ২৪০ 
অস্থি-অর্বদ ব৷ একজষ্টোসিস অব দি 

বোন ২1৮/০ 

অস্থি ও অস্থিবে্টুঝিলিসংস্ষ্ট নানাবিধ 
রোগ-_বালাস্থিবিকার বা! রেকাইটিস 
আদি, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেরি- 
অষ্টি-ইটিস, অস্থি্ষত বা কেরিজ এবং 
অস্থিধ্বংস বা নিক্রো(সস প্রভৃতি ২।০/* 

অস্থি ও অস্থিসংহ্ই্ট রোগ ২1৬০ 

অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠ। ৫1৮ 
আউয়ার-গ্ল্যা-কণ্টাকশন বা জরায়ুর 

ডামরিক সংকোচন ৯1/০ 

আগন্তক বন্ত বা ফরেন বডিসংশ্রবে চক্ষু- 
প্রদাহ ২৪০ 

আথাতজ চক্ষু-প্রদাহ ২৮/০ 
আঙ্গুলহাড়া বা হুইটলো, প্যানারিটাম ৩/০ 
আতপ।ঘাত বা সান্ষ্রোক ৭1৯ 
আত্মহত্যা করগেচ্ছ। ৫1 

আত্মহত্যা করণেচ্ছা ব। স্ইসাইভ্যাল 
মেনিয়] 

আফটার পেন্স, প্রসবান্তিক শুল বা 
ভ্যাদাল ব্যথা ৯1/০ 

আবদ্ধ-জরারু-কুন্থম বা! রিটেগুপ্ল (সেন্ট ৯1%* 
আমবাত, শীতপিত্ত বা হুইলস্, হাইড স, 

নেটল রেস ৩/* 

95 

৬।/৪০ | 

৭16/০ | 

আমরক্র-রোগ, রক্তীমীশয় বা! ডিসেন্টারি 
_ তরুণ ও প্রবল বা একুটি, নাতি 
প্রবল বা সাব-একুট, পুরাতন বা 
ক্রনিক, সান্নিপাতিক বা টাইফইড ৪০০ 

আমাশয়-কর্কট-রোগ বা ক্যানসার অব 

দি ষ্টমাক্ ৪1০ 

৪/০ | আমাশয়গ্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাষ্টাইটিস 
ও গ্যান্রীক আলসার ৪1৯ 

আমাশয়মধ্যে কখনও ভয়ঙ্কর জ্বাল।, 

কখনও বরফবৎ শীতলত৷ ৫1০ 

আমাশয়-রোগ বা গ্যাষ্টিক ডিরেঞ্টমেন্ট ৪।০ 
আমাশয় শুঞ্তা বা ড্রাইনেম অব দি 

মাক ৪1০ 

আমীশয় হইতে রক্তশ্রাব বা ব্রিডিং ক্রম দি 
ম্যাক 

আমাশয়াস্ত্বিক গ্রদাহ বা! গ্যাষ্ট্র ইন্টেষ্টাই- 
হ্যাল ইন্ফ্লামেশন ৪1৯ 

আমীশয়দুর্বলতা বা উইকনেস অব দি 

ম্যাক ৪1/5 

আমাশয়ের শুল বা গ্যাষ্ট্য।ল জিয়া 
আরক্ত জ্বর বা স্কালেটিন! ৬।/০ 

আর্তবাভাব, রজোলোপ এবং আত্তবাঘাত 
ব| এমেনোরিয়া এবং সাপ্রেসড 

মেন্সেস ৮//* 

আহারাস্তে রোগের হাস অথবা! বুদ্ধি ৫1০ 
আক্ষেপিক প্রসব-বেদন! বা স্পাজমডিক 

লেবর পেন্স ৯17/5 
আক্ষেপিক মুত্র-নিঃনরণ ব! ম্প্যাজমডিক 

ইউরিনেশন ৮1/* 
ইউরিমিয়! বা মুত্রবিষক্রিয়। ৮1০/০ 
ইউরেচিয়ান টিউব ও কর্ণসর্ঘি ২1৬, 
ইচ্ছা ও দ্বৃণা এবং মুখাস্বাদ ও মুখ এবং 

নিঃশ্বাসের ছুগন্ধ প্রভৃতি ৫15 

ইডিমাগ্লটিডিস ব। স্বরযন্ত্দ্বারশোথ ৩1, 
ইডিমাপালমনাম বা ফুসফুসের শোথ ৩।* 
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ইন্ফ্লুয়েঞ্া বা দেশব্যাপক প্রতিগ্তায় '৩/%০ 

ইম্পেটিগে! বা চন্মদল--গোৌলাকার ও চেপ্টা, 

পুয়পূর্ণ উদ্তেদ ৩০ 

উদর অথবা বস্তিকোটর-যন্ত্রের কিন্বা 
উভয়ের ঠেলমার! ব৷ ঝুলিয়া পড় ৫1/০ 

উদ্রযন্থাদিপ্রদাহ__অস্্র-বেষ্ট-বিল্লিপ্রদাহ 
বা পেরিটনাইটিস্, অন্বপ্রদাহ বা 
এন্টারাইটিস্, ভায়'ক্রামাইটিস্ এবং 
অন্ধাস্মদিপ্রদাহ বা টিফিলাইটিস্ 
প্রভৃতি ৪1/০ 

উদররোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি এব্ড- 
নেন 81/5 

উদরশূল, অন্বশূল, শূলবেদন! বাঁ কলিক্ ৪1/. 
উদর[(দমধ্যে ভ্রণাদি জীবন্ত পদাথের বা 

কোন আগন্তক পদার্থের বর্তমানতা 
বা সঞ্চলনের অনুভূতি 81/০ 

উদরাদি যন্ত্রনধ্যে খালি, কিছু না থাকা! 
অথবা শূন্তবোধ 

উদ্রাধাান, উদরম্কীতি বা টিম্পানাই- 
টিন 81%/০ 

উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা ৫1/০ 

উদরাময়-_প্রাত্যুষক বা মণিং ডাইরিয়! ৪1০ 
উদরাময় বাঁ ডাহয়ারিয়া--তরুণ এবং 

81০ 

পুরাতন ৪81%০ 

, উদ্রাময়--মানসিকবিকারবশতঃ ৫০ 

উদ্রি বা এসাইটিস ৬০ 

উদ্ভে্দ বসিলে বা অন্তম্ম্থী হইলে এবং 
স্রাব বসিলে রোগ ৫1/০ 

উদ্ভেিক জ্বর বা এক্জ্যান্থিমেটা ৬1৮০ 
উদ্ভেদিক জ্বর বা এক্জ্যান্থিম্যাটিক 

ফিবার ৬1/০ 

উদ্ভেদিক জ্বরে উত্তেদের অনুদ্গম ব| 

অন্তর্গমন ( বসিয়া যাওয়া ) বশতঃ 
রোগ " ৬৮৩ 

| 
] 
] 
| 
| 

| 
ূ 

| উন্মাদ-রোগ বা ইন্মন্তানিটি--এক্ট- 
মেনিয়া, মনমেনিয়া বা একা শ্রয়ো- 
ন্মাদ, ধর্মোন্নাদ, কামোন্মাদ, এবং 

ডিমেন্সিয়! বা বুদ্ধিহাসত। গ্রভৃতি ৭।%* 
উপতারা-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি 

আইরিস্ ২৮/৭ 

উপদ্ংশ-রোগ বা সিফিলিস্-তরুণ বা ' 
প্রাইমেরি, নাতিতরুণ বা সেকেগ্ডারি 
এবং পুরাতন বা টার্শিয়ারি ৭ 

খতুরোধ অথবা স্বল্পধতু ৮৮০/০ 
ধতুসন্ষিকাল ও খতুসন্ধিকালীন রোগ 

বা ক্লাইম্যাকট(রিক পিরিয়ড এবং 
কাইম্যাক্টারিক ডিজিজেজ ৮/5/০ 

খতুসদ্ধি, বিশেষতঃ ব্ীয়সীদিগের শেষ 
ধতুরোধকালের অথবা তৎপরের 
অর্শ, শোণিতম্রাব, তাপোচ্ছাস 
তপ্তঘর্্থ এবং মুচ্ছণর জ্বালা ও শিরঃ- 
শূল প্রভৃতি ৫1/০ 

এওটাইটিস্ বা বৃহদ্ধমনী প্রদাহ ৯1%* 
একুট, পুরাতন বা! ক্রনিক এবং সান্রি- 

পাতিক বা টাইফইভ ৪৬/০ 
এডিসন্স ডিজিজ-ত্বককলম্ক বিশেষ 

দ্বারা স্পষ্টিকৃত ম্নায়বীয় ও যাস্ত্রিক 
ক্রিয়াবসাদঘটিত দুশ্চিকিৎস্য রোগ 
বিশেষ ৩%/, 

এনাপার্কা বা ত্বকশোথ বা বাহ শোথ ৬॥* 

এনুরিজম বা ধমনী-ম্ফীতি এবং এথারমা 
প্রভৃতি ধমনীরোগ ৯17০ 

এক্ষিসিয়া বা ফুস্ফুসের বায়ু-স্ফীতি ৩1৮, 
এল্বুমিনুরিয়া, ব্রাইটস. ডিজিজ বা! লালা 

মেহ ৮18/০ 
এশ্ফিকৃসিয়া এবং স্পাজম অব দি 

লাঙ্গস বা শ্বানরোধ এবং ফুসফুন 

ও অন্নপালীর আক্ষেপ ৬1০০ 
ওভারিগ্রস্থিরোগ ২ 
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ওষধ ও তাআকুট, মদ্য এবং অহিফেন 

প্রভৃতি মাদকড্রব্যাদির অপব্যবহার 
এবং অন্তান্ত বিবিধ কারণজনিত 
বিষ-ক্রিয়া ৫1৮৩ 

কাসিবাকফ ৩1৬৯ 
কিডনি ঝা বুক্ধক রোগ ৮1০/৯ 

কিডনি ব| বৃক্ধকের দানাযুক্ত য় বা 
গর্যানলার ডিজেনারেশন ৮1৪ 

কচ্ছুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ, ইচ, সোর! ৩/* কিডনি বা! বৃন্ধকের ফ্যাটি ডিজেনারেশন 
কঙিলমা ঝ৷ শ্লেম্মাগুটিকা এবং চর্নমকীল 

' বা ওয়ার্ন, ৭ 

কণ্ড, সাধারণ চুলকন! ব৷ প্রুরাইটিস, ৩/০ 
করইডাইটিস বা চক্ষুর রক্তনাড়ীময়- 

বিল্লি প্রদ।হ ২৮/০ 
কডি বা লিঙ্গোচ্ছংর ঠ 

কর্ণ এবং কর্ণ সংস্ছষ্ট-রোগ ২১ 

কর্ণ খইল ২॥5 

কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম ১০ 
কর্ণমূলগ্রস্থি বা প্যারটিভ গ্ল্যাগুপ্রদাহ, 

প্যারট।ইটিস বা মাম্পন 
কর্ণশূল, কর্ণপ্রদাহ এবং অটরিয়া এবং 

কানপাকা প্রভৃতি ২১৯ 
কণিয়! বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের অসচ্ছতা 

বা ওপেসিটি ২৮/০ 
করিয়া বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের প্রদাহ ব! 

কিরাটাইটিস ও ন্গত ২//৩ 

কণিয়ার এবসেস, হইপপিয়ন বা কণি- 
যার পশ্চাৎ নিম্নে অর্ধচন্ত্রীকারে 
পুয় সংগ্রহ ২/% 

কলিফ্লায়ুয়ারগ্রোথ বা ফুলকপিবৎ উপ- 
মাংস, কগ্ডিলমা বা শ্লেচ্ম। গুটি এবং 
তজ্জা্তীয় অল্প বিষ মাংস বৃদ্ধি, 
অব্বদ বা টিউমার ৬০/ 

কলেরা বা ওলাউঠ]_-এসিয়াটিক 
প্রভৃতি ৪॥* 

কজের!--রক্তময় বা ক্লাডি কলেরা 81, 
কাউর, পাম। বা একৃজিম! ৩০/০ 

সার্ধ্বাঙ্কল ব! দাহিকা, দগ্ধব্রণ, পৃষ্টব্রণ ৬1/০ 

২/০ 

ব৷ বমাপকৃষ্টতা ৮॥০ 

কুইনাইন্ রুদ্ধ ম্যালেরিয়াদি জবর 
এবং ছন্জ্বর বা মাস্বড ফিবার 
প্রভৃতি ৬1/০ 

কু'চকির ফাসবদ্ধ অগ্থবৃদ্ধি-রোগ বা 
্যানুলেটেড ইইন্তুম্তাল হাণিয়া 81/ 

কূমিরোগ বা ওয়াম্স 814০ 

কুশতা এবং রস্তহীনতা দি ৫1৮/০ 

কেশস্থলন, টাক বা এলপেনিয়। 
বল্চনেন ৩৮/০ 

“কোম। ভিজিল বা টাইফমেনিয়া”" 
অচৈ৩গ্তাবস্থায় উন্মীলিত চক্ষনহ 
অস্পষ্ট কথন ৫19/০ 

কোষময়-বিল্জি প্রদাহ বা সেলুলাইটিস ৬৬/০ 
কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্ষিপেশন ১0/০ 
ক্যাংক্রাম আরস বা পচিত মুখঙ্সত, 

মামুরকির ঘা 
ক্যানসার বা কর্কটরোগ ৬১০ 

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা! একশন ও রি- 

| একশন ৫1০ 

: ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মানসিক উপঘাত 
৷ রোগকারণ 
| ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ 
1 ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা মৃত্পারডু ও 

81/০ 

৬] 

৩|০ 

| রক্তহীনত। ৮/১/০ 

খল, থাইল, স্ভানিক আক্ষেপ বা 
| ক্র্যাম্পন, ৭11 ০ 

গগুমালা-রোগ বা ক্কফুল! ২॥/০ 

গভন্রাব, গভপাত বা এবশন, মিস. 

ক্যারেজ ৯16/০ 
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গরাবস্থার রোগ--ফাইত্রিনাস ফিবার, * 

মৃত্্য-ভীতি, জরাযুর-বেদন! শিরা 
স্কীতি বা ভেরিকো'জ ভেন্স্ প্রভৃতি 
বিবিধ রোগ ৯%০ 

গর্ভিণী, প্রসব এবং প্রসবাস্তিক বা 

স্ুতিকারোগ ৯1/০ 

গলগণ্তরোগ বা গয়টার ২।/০ 
গল-প্রদদাহ ও গল-ক্ষত বা সোর-খোট ৪॥%০ 
গলমধ্যে ক্লকরুক্ শব্দ ৫1/* 
গল-ক্ষত বা কুইঠ্রি সায়ানাস্কি টন্নিলা- 

রিজ ৪0৬/০ | 

গাউট বা ক্ষুদ্রবাত ৭%০ 
গীতি-বাগ্ভ সহ রোগসম্বপ্ধ ৫1০/০ 

গুদভ্রংশ, হালিশ বা প্রলাপ সাস্ 
রেক্টাই ১।৬/০ 

গুণ-বাযু, মুচ্ছ [-বাযু, অপম্মার ব। 
হিষ্টিরিয়া ৭1/০ 

গুহ্যদ্বারের সঙ্কে(চন বা কন্প্রিকশন অব 
দি এনাস ৪১/০ 

গৃহবিরহাতুরতা বা হোমমিকনেন ৭0০ 

গ্যাংখ্রিন ব! ন্যুনাধিক' শরীরাংশের মৃত্যু 

বা পচন ও বিগলন ৬০ 

গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-সংস্য্ট রোগ ২॥০ 

গ্রন্থি-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি গ্ল্যাণ্স্ ২।/ 
গ্রীবাস্তস্ত বা টার্টিকলিস, ৭%/০ 
প্নকম! বা চক্ষুরমের অন্থচ্ছত। বশতঃ 

ঘোর-দৃষ্ট ২/৮/০ 
ম্লিট বা পুরাতন পৃয়-মেহ ৭১ 
প্লোবাস্ হিষ্টিরিকাস বা গলা বাহিয়া 

পিগকার বন্ত উঠা ৫1১/০ 
ঘর্থের স্থান ও ঘর্ঘ-প্রকৃতি ৫15/০ 
ঘুংরিকাশি বা কুপ--সহজ ও পর্দাজনক 

বামেম্বেনীস * ৩1০ 

৷ দ্বাণশক্তির অভাব ৫1 
স্রাণশক্তির কষ্টকর প্রথরতা ৫1১) 
স্রাণে অসহিষুতা। ৫1১/০ 
স্বাণে অসহিষ্ণুতা ও মুচ্ছার ভাব 
চম্মকীলক বা ওয়ার্টস ৩/% 
চক্ষু ও চক্ষুমণির বা পিউপিলের বিস্তৃতি ৫1৬০ 

৩] 

চক্ষুপুট আনর্তন (1৮10০108 ) বা 
| চোক্-নাচা চক্ষু মিটিমিটি ২4৮০ 
| চক্ষুপুট পতন বা টোসিস, ২ 

চক্ষুপুট-প্রদাহ বা! ব্রেফারাইটিস ২/৮/০ 
চক্ষপুটবিপধ্যয় বা এক্টেপিয়াম ও 

টিকইয়াসিস, চক্ষপুট বন্ত হওয়া বা 
| চক্ষুকেশ উপ্টান ২০ 

চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ ২/১/০ 
চক্ষুমণি, তারা বা পিউপিলের ডাইলে. 

টেশন ব৷ প্রসারণ 
ূ চক্ষুর কালশির1! একিমোসিস, ২৮১০ 
| চক্ষুর স্মাযুশূল ২11/০ 
| চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ অব দিআইজ ২/০/* 

৭ 02/ ০ 

| চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ অব দি 
ূ আইজ ২1০/০ 

ূ চাপে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি ৫1১/০ 

চিকিৎস! সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ৫0০ 
ছিপি, গজ, কাটা, গোলা বা গুলা, 

লোহার পতর, ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা 
এবং জীবস্ত জন্ত প্রভৃতি নানাবিধ 
আগন্তক বন্ত শরীরের স্থানবিশেষে 

থাকার সভায় কষ্টপ্রদ লক্ষণ উৎ- 
পাদনের অনুভূতি 

জটুল বা নিভাস 

জড়রোগ বা! ইন্বেসিলিটি 
জরায়ু প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্িয়ে ক্যান্সার 

| বা কর্কট প্রভৃতি অর্ধবদ 

৫|* 

৯0৮/০ 

৬০ 
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জরায়ু ও যোনি গুভৃতি স্ত্রীজননেক্রিয়ের 

স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর আবর্তন ও 
বক্তা বা ভাশন ও ফেক্শন 

জরামু-প্রদাহ (তরুণ ও পুরাতন ) ব৷ 
মেটশইটিস, ইনফ্র্যামেশন অব দি 
ইউটারাস, 

জরায়ু-ব্রংশ ব| প্রোল্যাপ সাস, অব দি 

ইউটারাস ও যোনি প্রস্ততি রোগ ৯/* 
জরাযু-মুখ ও গ্রীবা বা অস ও সার্ভিক্স, 

ইউটারাইর প্রদাহ ও ক্ষত ৮//০ 
জরাযু-রক্তম্রাব বা হিমরেজ ক্রম দি 

ইউটারাস, 

জরাঘুর সাব ইন্তলিউশন, ফাইসমেট। 
প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ৯ 

জলদোষ বা হাইড্রসল ৫%০1৬॥৭ 

জলশোথ বা ইডিমার বর্তমানতা ৫॥০ 
জলশোথ ব৷ ড্রপস 
জলাতঙ্ক এবং শ্রোত-জলশব্শ্রবণ ও 

জল বা ততবৎ চাকচিক্যশালী 
বস্ত দর্শন রোগের বা রোগবৃদ্ধির 
কারণ 

জলতঙ্ক-রোগ বা হাইড ফবিয়া 
জানু-সন্ধি-রোগ বা! ডিজজেজ, অব দি 

নি-জইণ্ট--সাইনভাইটিস্ বা শির।- 

৯) 

৯/৬ 

৯) 

৫॥ 

৭|০ 

মুণ্ড প্রভৃতি ৭%০ | 

জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব ৫1০ 

জৈবতাপা্সতা ও শীতানুতূতি ৫1/৭ 
জৈবরসঙ্গয়-_রোগ-কারণ ৫1/০ 

জ্বর-রোগ -_ অজীপজ্বর, কাম-জ্বর বা 

গ্যাষ্্রীক ফিবার, পিত্ব-হ্বর ব! মিলি- 
যাস ফিবার, পিত্ত-শ্লেম্মজ্বর বা 
বিলিয়াম রেমিটেন্ট ফিবার, বাত- 
জ্বর বা নার্ভাস কফিবার, বাত-পোত্তক 

জ্বর বা নার্ভাস-বিলিয়াস ফিবার 
প্রভাত ৬%০ 

| 
জ্বররোগ ব। ফিবার ৬,/০ 

জ্বাল! ব। বার্ণিং ৫14০ 

টন্সিল-গ্রস্থি-প্রদাহ ব টন্সিলাইটিস ২1, 

| টুবাকু লোনিসবা গুটিকোৎপাদক রোগ ৬// 
| টেব্স, মেসেপ্টারিকা বা! অস্-বেষ্ট-ঝিলি- 
] 

র 
ৃ 
] 

ূ 
! 
] 

ূ 
র 
ূ 
ূ 

ৃ 

! 
। 

গঞ্জমালারোগ ২।%/০ 

ডিফ থিরিয়া বা ুষ্ট-গল-ক্ষত 8|১/০ 
ভিসংক্রেশিয়া, ডায়াখিসিস, এবং ক্যাকেক- 

শিয়া ৫1/০ 
ডিল ফেজিয়া বা গল-রোধ ৪১০ 
তাণ্ডব, নৃতারোগ বা কোরিয়া ৭0%৯ 
তাপোচ্ছাস, ঘন্ম ও মুচ্ছণীর ভাব ৫1/০ 
তৃ্ণ এবং জলপান ৫1০ 
তোতলামী ব! ষ্ট্ামাবিং ৭15/০ 

ত্বকরোগ বাঁ ডিজিজেজ অব 
দিস্কিন 

ত্বকরোগ বা! ডিজিজেজ, অব দি ক্ষিন্ 
ত্বকের কড়া বা কর্ন, কাতিম্ক কশত। 

এবং পুয়-গুটিকা প্রভৃতি হ্ষু্র- 

২০০7৩ 

রোগ ৩৮/০ 

ত্বগুভ্ভেদ-বিশিষ্টতা এবং কগু,য়ন 
প্রভৃতি ৫11%০ 

দ্র বা রিং গুয়ার্ম, হ।পিস, 
সাসিনেটাস ৩।০ 

দত্তমাড়িরোগ বা ডিজিজেজ অব দি 
গামূন, 8০ 

দত্ত-রোগ ৪0০ 
দত্ত-শুল ৪০ 
দত্তের ক্ষত বা কারজ, নালীক্ষত বা 

ফিশ্চুলা এবং ক্ষয় বা! ডিকে প্রতি 
রোগ 8//০ 

দস্তোত্পাটন জন্য শো(ণতআ্রাব ৪//০ 
দত্তোন্েদ বিকার ( শিশুর ) ও তদঘটিত 

জ্বর এবং আক্ষেপাদি রোগ  ৪//5 
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ছু্ধত্বর, ঠুনকো বা মিক্ষ ফিবার, ফেত্রিস্ 

ল্যাষ্টিয়া ; স্তন্তাভাব বা স্তন্যরোধ, 
ও তৎসংস্ষ্ট প্রদাহ এবং পূয়-সঞ্চার 
প্রভৃতি রোগ ; স্তশ্তাধিক্য ৯1১/০ 

ছুষ্ধপীড়কা! বা! ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া ৩5 
দুর্বলতা বা ডিবিলিটি এবং নিম্ন চুয়াল 

ঝুলিয়া পড়া ৫1%* 
ভুর্ববলতা৷ বা ডিবিলিটি এবং পেখী- 

দৌর্ধ্বল্য ৭1/ 
ৃষ্টিদৌর্ববল্য বা এস্থেনোপাইয়া ৩ 
ধনুষ্টন্ক(র বা টিটেনাস ৭1১/০ 
ধাতু বা কন্ষ্টিটিউশন ৫1%০ 
ধবজ-ভঙ্গ বা ইল্পোটেন্ন, ৫%০ 

নখ-রোগ বা ডিজিজেজ, অব দি নেল্ন ৩1০ 
নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ ৮৮০ 
নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও বিস্তার ৫8০/০ 
নাসিকাগ্রের প্রদাহ ও ক্ষত 

নাসিকাগ্রের স্কীতি 

নাসিকাদি শ্বাসবদ্রোগ 
নাসিকারক্তত্রাব বা এপিষ্ট্যাকৃসিস্ 
নাসিকাক্জ নানাবিধ ন্দুদ্র রোগ 

নাসিকা-সদ্দি বা করাইজ। 

নিউমোনিয়। প্লরে!নিউমোনিয়া, বিলি- 
যাস-নিউমোনিয়া) ব্রহ্কো-নিউ-মোনিয়! 

। প্রভৃতি ৩৮০ 

নিউরেস্থিনিয়! বাস্রায়বীয় ক্রিয়াদৌবর্ধল্য ৭০ 

নিদ্রাঃ তামসী নিদ্রা ও নিদ্রালুতাদি 
এবং নিদ্রান্তে পোগের হস অথব! 

বুদ্ধি ৫0/* 
নিত্রাহীনত। বা প্নিপলেস্নেস এবং 

নিপ্রাবিকার 

শিম্পন্দ-বাযু বা ক্যাটালেপ সি 
নীলরোগ বা সায়ানোৌসিস্ 

নেফ্লাইটিস, বা বৃকক-প্রদাহ 

ট 

৩॥০ 

৩॥ৎ 

৩1৮%০ 

৩।০ 

৩॥০ 

৩০ 

৭৩ 

. ৭৮৮/০ 
৯, 

৮॥০ 

নেক্র্যালজিয়। বা বৃকক-শুল ৮1০ 

স্যাবা, পাও কামলা বা জঙ্ডিস্ ৪৮৬ 
পতন, হিমাঙ্গ বা কোল্যাপ্স-লঙ্গণা্দি ৫।/ 

পরিপাক যন্ত্র এবং মুখগহবরাদি 

উদর-যন্ত্ররোগ ৪০ 

পরিপাক-যস্ত্র-রোগ ৪79/5 

পলিপাস্ ব! বহুপাদার্ব্,দ ৬/%/০, 
পক্ষাঘাত-_চক্ষু-পুট-পতন ৭//৯ 
পক্ষাঘাত-_জিহ্বা, ওষ্ঠ, গলদেশ প্রভৃতি 

স্থানিক ৭/৯ 

পক্ষাধাত-__ডিফ্থিরিয়া-রোগাস্তিক ব! 
পোরষ্ট-ডিফ থিরিটিক ৭0৯ 

পক্ষাঘাত ব1 প্যারালিসিস, ৭/৯ 

পীঁকুই, শীতন্কোটক বা চিঙ্ত্রেন্ ৩৮ 

পাদমুলের (716615 ) ক্ষতাদি ৩ 

পাণিবসস্ত বা ভেরিসিলা, চিকেন্পকৃস, ৬।%* 
পারদটিত রোগ ব! মাকুরিয়েল ডিজিজ, 

( মাকুরিয়েল পল্জি প্রভৃতি ) 
ইল্ এফেক্টস্ অব মার্কারি 

পারদৌপদংশজ যৌগিক বিষোৎ্পন্ন 
রোগ 

পার্ুরা হিমরেজিক। শীতাদরোগ 
পিতত-শিলা বা গলষ্টোন, বিলিয়ারি 

কাকলাই এবং পিত্বশুল ব। বিপিয়ারি 
কলিক প্রভৃতি ৪07৮০ 

পিনস, পুতিনন্ত, পুরাতন সদ্দিরোগ ব1 
অজিনা 

৬৮০ 

৭/9 

৯০ 

৩1৮৬ 

গীত-জ্বর বা ইয়োলো ফিবার ৬1৮০ 

পুংজননেক্দ্িয়রোগ ৫/৪ 
পুংজননেক্দ্িয়ের বিবিধ রোগ ৫%/০ 
পুরাতনরোগ-বিষ-বাম্প বা ক্রনিক 

ডিজিজ.-মায়াজম্--সোরা, সাইকো- 
সিম্, সিফিলিস্ ৫185 

পুষ্ন-মেহ ব1 গণরিয়। ৭/৪ 



প্রতিষ্ঠায়, সর্দি ধাক্যাটার ৬//০ 

প্রদর্শক লক্ষণ এবং চিকিৎসা- 

সৌকর্ধ্যার্থ অন্ঠান্ত বিষয় ৫০০ 

প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ৫1/* 
প্রদাহ ও পু্জনন বা ইনফরমেশন ৬//* 
প্রদদাহিক উদরশূল ব! ইনফ্রলামেটরি 

কলিক ৪/7%০ 

প্রদ্দাহিক উদরাময় বা ইন্ফ্লামেটরি বা 
সামার ডাইয়ারিক্্। বা ইংলিশ 
কলেরা ৪%/০ 

প্রদ্ধাহিক জ্বর বা ইন্ফ্লামেটরি ফিবার ৬।%৭ 
প্রদাহের অভাব ৫85 
প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম ৫4০ | ৭০ 
পরষ্টেট-প্রন্থি-প্রদাহাদি রোগ ৫/* 
প্রষ্টেট-গ্রন্থি-রোগ ২।%৭ 
প্রসব বালেবর--কষ্টকর বা! ডিফিকাণ্ট ৯/০ 

1]. ১০০ এ 
পুয়শোথ, ব্রণশোধধ বা এবসেস  ৬%/০ প্রসববেদনীকালীন কন্তালশন ব! 
পৃষ্টব্রথ, দাহিক। ঝ কার্ববান্কল, আন্কুল আক্ষেপ . ৯1১/০ 

হীড়া বা হইলো, প্যান।রিটাম, প্রসবান্তিক রেদ বা লোকিয়া-আব-সংন্ 
প্যানারিস; দুষ্টব্রণ বা ম্যালিগন্তাণ্ট রোগ ৯1০/০ 
পাশ্চ,ল ; শবচ্ছেদ সংস্রবীয় বা প্রসবাস্তিক চিকিৎসা ৯0০ 
ডিসেন্টিং উও্ডস বা ক্ষত এবং বিষধর  প্রসবাস্তিক মূত্র রোৌধ বা রিটেন্শন অব 

* কীটদংশনজনিত ক্ষত প্রভৃতি ৩ ইউরিন্ ৯0০ 

পৃষ্ঠশূল, পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাক-এক ৭%* | প্রসবাস্তিক রত্তত্রাব ৯০ 

পেশীআনর্তন বা টইচিংস অব দি প্রাতঃকালে নিদ্রভঙ্গের পর রোগের 
মাষলস ৭8৮৯ বৃদ্ধি 

পেশী-প্রদাহ বা মায়ি-আইটিন ৬/৮০ | প্রেমবিষয়ক নৈরাগ্ত এবং দ্বেষাদি ৫৮ 
পেশীবাত এবং পেশী শূল ৭৬০ শ্লীহারোগ বা! এন্লাজমেন্ট অব স্পণীন 8%%০ 
পোড়ানারাঙ্গ]! বা পেক্ষিগাঁন ৩।* প্ররিসি, প্লরাইটাস বা ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিলি- 
প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ ৪//* প্রদ্ধাহ ৩/%০ 
প্যারা ফাইমোসিস বা উপ্টামদা. ৫৮৭ | ফাইমোসিস, বা যুদারোগ 
প্যারালিসিস অব দি ইনসেন্ বা ফাসবদ্ধ-অস্তরবৃদ্ধিরৌগ বা! ষ্টাঙ্্ুলেটেড 

বাতুলের পক্ষাঘাত ৭০ হিয়া 8৮০/০ 
প্রতিক্রিয়াহীনতা! বা উধধের ক্রিয়াভাব ৬/০/৭ ফিশ্চ,লা বা নালিক্ষত ৬০০ 

ফিসার এবং ফিশ্চল! অব দি এনাম ও 
রেক্টাম বা মলদ্বারবিদ।রণ ও মলদ্বার 

এবং সরলান্্বের নালীক্ষত . ৪4০০ 

ফুনফুস-প্রদাহ ব| ইনফ্রামেশন অব দি 

[ লাঙ্গন 

ফুসফুস হইতে রক্তত্র।ব বা হিমরেজ 
ক্রম্দিলাঙ্গন ৩০০ 

ফুসফুসে গুটিকাজনন বা৷ ট্বাকুলোদিস 
অব দি লাঙ্গল ৩|/০ 

ফুসফুসে পুয়্-সঞ্চার বা সাপুরেশন অব দি 
লাঙ্গস ৩1৮/০ 

ফুনফুসের আক্ষেপ বা ম্পাজেম অব দ্দি 
লাঙ্গল ৩৩৯ 

ফুসফুসের পচন, ধ্বংস বা! গ্যাংগ্রিন 
অব দি লাঙ্জস, 

ফুসফুসের পক্ষাঘাত ব৷ প্যারালিসিস 
অব দি লাঙ্গস 

৩1৮০ 

৩|৩/ ০ 

৩৬/৬ 



| ১/০ | 

ফুসফুসের পৃল্প বা ব্রণ-শোধ বা এবসেস' 
অবগ্লিলাঙগন 

ফুমফুসের প্রসারণ বা ডাইলেটেশন অব 
দিলাঙ্গম ৩/০ 

ফুসফুসের রক্তাধিক্য বা কর্জেশ্চন ৩৮৭ 
ফ্যারিঞ্লাইটিস বা গলফোধপ্রদাহা ৪/০০ 
বক্রদৃষ্টি বা ষ্াবিসমাল ৩ 

বধিরত!, ডেফনেস বা হার্ডনেস অব 

হিয়ারিং এবং কর্ণরোধ ত॥০ 

বন্ধ্যাত্ব বা ্টেরিলিটি ৯/০ 
বমন বা ভমিটিং এবং বিবমিষ। বা 

নসিয়-মদাপায়ী এবং গভিমীর 
প্রাতুষিক ও অস্তান্ত নানাবিধ 
বমন 85/০ 

বয়োব্রণ, বয়সফৌড়া বা একনি ৩1/০ 
বসন্তন্বর বা ভেরিয়োলা, ম্মল পকস ৬।%০ 
বন্ত বিশেষ ভক্ষণে রোগোত্পত্তি ৫14০ 

বহুভ।ধিত! ; অত্যধিক কথা বলা ব! 

লোকোয়াসিটি ৫/০ 

বহুমুত্র বা মুত্রমেহরোগ-মধুমেহ বা 
ডায়ঈবিটিদ মেলিটাস ও মুত্রগেহ। 
মুত্রাধিকা বা ডার়াবিটিস ইন্সি- 

পিড।স | 
বক্ষমধ্যে শ্রেম্ম।র ঘড়ঘড় শব্ধ দি 

রক্ষরোগ বা ডিজিজেজ অব দি চে ৩০ 

বক্ষ-শুল, বক্ষের বেদনা বা! প্লরোডাই- 
নিয়া 

বঙ্গ-সপ্দি বা ক্যাটার অব দি চেষ্ট 
বাধী, ব্রশ্ন বা বিউবো.বিউবন ২1৮৭ | ৭%০ 

বাষুনালীপ্রতিষ্ঠায় বা ক্যাটার অব দি 

৮1০ 

৩৪৬ 

৩৪০ 

ংকাই ৩৪০ 
বিচর্চিকা বা নোরিয়াসিস ৩1/০ 
বিবমিষ! বা নসিয়া ও বমন ৫1০ 
বিবিধ শিগশুরোথ * ৮৫৯ 

৩1/০ ূ 

৫9৪০ | 

বিবিধ সাধারণ রোগ  ৬1/৯ 

৷ বিষাদোন্সত্বতা ব। মেলাঙ্কলিয়া ৭0০ 

| বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা এবং 

মলদ্বারের সঙ্কোচনাদি ৫17/5 

বিসর্প বা ইরিসিপেলাস ৩1/০ 

বেদনা বা! পেন্স 4০ 
বেদনার প্রকৃতি, তাহার হাস ও বৃদ্ধির 

কারণ এবং তাহার অভাব ৫//* 

বেরিবেরি রোগ ৬//০ 

ক্রঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটিস-_ 
তরুণ ও প্রবল ; পুরাতন এবং 
বৃদ্ধের বা দিনাইল প্রভৃতি ৩%০ 

ব্স্কেরিয়া, বা বায়ু-নালীর শ্রেম্মা- 
শ্রাবাধিক্য ৩//০ 

ব্রেনফাগ বা মস্তিক্ষ বাস্তি ৭07০ 
ভগিটিং অব প্রেগন্তানসি বা অস্তঃসত্বার 

বমন 
ভক্ষাবস্তু দর্শনে অথবা তীহা'র আত্ত্রীণে 

বমনোজ্রেক ৫7০ 

ভীতি ও সৃত্যুতীতি এবং ভীতিবশতঃ 
রোগ 

তূতপৃর্ব কারণসস্ভৃত রোগ 
ভেরিকোসিল বা অওশিরার্বধ.দ 
ভ্যাকসিনেশন বা গো-বীজটিকা জনিত 

জ্বর ও অন্তান্ত রোগ ৬1%০ 

৯1০ 

৫14৩ 

৫৮7৮০ 

৫০/৩ 

৷ মতিয়াবিনদু বা ক্যাটারাক্ট ৩) 
মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক প্রভৃতি চঙ্ষ 
রোগের অস্ত্র চিকিৎসাস্তিক জ্বর ৩ | ৬1৬৭ 

মদ্াত্যয়রোগ বা ডিলিরিয়াম টিমেনস্ ৭/১* 
মনুষ্যসঙ্গ এবং আলোক ভালবাসা ৫/%* 

মলছার, গলদেশ এবং উদর প্রভৃতিতে 
সক্কোচনের অনুভূতি ৫9০/০ 

মলদ্বার, নাসিকারদ্ধ, এবং কর্ণকৃহুর 
প্রভৃতি শরীর বাহৃদ্বারের রক্তিম! ও 
ক্ষতাদি ৫৮৮/০ 
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মলদ্বারের শিথিলতা! এবং অনৈচ্ছিক- 
রূপে বা অসাড়ে মলত্যাগ ৫৮০ 

মস্তিষ্ক ও তদাবরণীপ্রদাহ ব| ইন্ফ্লামেশন 
অব দি ব্রেন এও ইটস মেম্বেনস ৭%/, 

মস্তিষ্ধ ও মানসিক লক্ষণের তুলনা ৫৮৮০ 

'মস্তিফ-মেরুমজ্জাদি স্নায়বীয় 
রোগ ৭1৩ 

.মস্তিক-মেরুমজ্জ।-বেষ্টবিল্লিপ্রদাহ বা সেরি- 
ব্রো-ম্পাইন্ঠাল মিনিঞাইটিস ৭%%০ 

মস্তিদ্ষমেরুমজ্জেয় রৌগ বা ডিজিজেজ 
অব দি ব্রেন এও প্পাইন্যাল কর্ড ৭//* 

মস্তিষ্কে জলপতন ( 92510176 ) বৎ 
অনুভূতি ৫7৬/৩ 

মাছেতা, ছল্লি প্রভৃতি নানাবিধ ত্বক 
কলঙ্ক ৩1/০ 

মানসিক জড়ত্বাদি বিকার বা মেণ্ট্যাল 
ডিরেঞগ্রমেন্ট ৭0/০ 

মানসিক দৌর্ববল্যব্যগ্রক লক্ষণ-__ 
অবসাদ, বিষপ্রতা, কোমলতা, 

পরিবর্তনশীলতা এবং ক্রন্দনাদি ৫/৬/০ 
মানসিক ভাবোত্তেজনাবশতঃ রোগ ৫/১/০ 

মানসিক রোগবা মেপ্ট্যাল ডিরেঞীমেন্ট ৭।/০ 

মিনিপ্রাইটিস বা মস্তিক্ধ বেই্উবিলিপ্রদাহ 
--সহজ এবং টুবাকু'লার ব৷ গুটিকা 
যুক্ত | ৭/%/০ 

মুক্তবাস্থুর প্রয়োজনীয়তা ৫৮/০ 
মুখগহ্বর--দস্ত। দত্তমাড়ি ও জিহ্বাদির 

লক্ষণ ্ ৫১/০ 
মুখগ্রহ্বরের প্রদাহ ও ক্ষত বা সৌর- 

মাউথ, এফথি বা জাড়ী ঘা এবং 
লালাম্নাব ব৷ ম্যালিভেশন প্রভৃতি 

রোগ 817/০ 

মুখমণ্ডল, নাসিক ও ওঠাদি স্থানে রক্তিমা 
. কলস্ক এবং রসবিদ্িক! প্রভৃতি ৫৮১/* 

মুখমণ্ডল-পক্ষাধাত ব| ফেসিয়াল প্যারা- 
লিসিস ৭/০/০ 

মুচ্ছণারোগ ফেন্টিং ফিট ৭//০ 

মূত্র ও মূত্রন্ত্ররোগ ৮৩৬০ 

 মুত্রকৃচ্ছ, বা ডাইসরিয়। ৮0০ 

মূত্রনালীর প্রতিষ্ঠায়, ( ব্যালানোরিয়া ) 
ও প্রদাহ বা ক্যাটার এও ইন্ফ্রলামে- 

শন অব দি ইউরিথ, 
মুত্র-পথ হইতে রক্তত্রাব ৮|/০ 
মূত্রপথে বেদনাদি কষ্ট ৮1/০ 
মুত্রবস্ত্ররোগ বা ডিজিজেজ. অব দি 

ইউরিনারি অগ্যানস্ ৮1/০ 
মুত্রলক্ষণের বিশিষ্টত। ৬১ 

মূত্র-শিল! ও মূত্র-রেণু প্রতৃতি বা ইউরি- 
নারি ষ্টোনস, গ্র্যাভেলস এবং কাক 
লাই ৮0/০ 

মূত্র-শুল বা ইউরিনারি কলিক ৮0৮০ 
মুত্রস্থালী বা ব্ল্যাডারের পক্ষাধাতিক 

ছুর্ববলতা ৮1/০ 

মুত্রস্থালী প্রদাহ ব! সিষ্টাইটিস ৮1০ 

মূত্রস্থালী বা! ব্ল্যাডারের উত্তেজনা বা 
ইরিটেশন ৮0৮৯ 

ুত্রস্থালী হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ 
ফম্ দি ব্র্যাডার ৮%০ 

মুত্রাধাত বা সাপ্রেশন অব ইউরিন ১»1% 
মুত্রীবরোধ বা! রিটেনশন অব ইউরিন ৮।%* 
মুত্রাল্পতাজনিত শোৌথ বাড্রপসি  ৮1%* 
যুত্রের প্রাণ ও বর্ণের বিকার ৮5/০ 
মুত্রের তলানী বা সেডিমেপ্ট ৮1৬০ 
মুগীরোগ বা এপিলেপসি ৭১/০ 

মেরুমজ্জা ও তৎসংস্& রোগ-_ প্রদাহ 
ও দৌর্ধবল্যাদি ৮» 

মেরুমজ্জ। ও মন্তি্-কোমলতা বা সফনিং ৮১ 
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মেরুমজ্জে, উত্তেজনা বা স্পাইন্তাল রসবাতাদি রোগ ৭9/৩ 
ইরিটেশন * | রসবাতিক জ্বর বা রিউম্যাটিক ফিবার ৬1/, 

ম্যালেরিয়া-ন্বর ১1০ | রস বা লসীকাগ্রস্থির স্কীতি এবং 
যকৃতের অপকুষ্টতা-_-বসাপকৃষ্টত৷ প্রভৃতি ববৃদ্ধি রি 

1 এট্রফি ” | ব্লাইটার্স কর্যাম্প বা লেখকের হস্ত-কম্প ৮/০ 

ঠা 1 রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ-রেটিনাইটিস অব দি লিভার রর 
বা চিত্রপত্র প্রদাহ, রেটিনার ব! চিত্র- 

যকৃতের প্রদাহ, রক্তা বৰ 
নর রামেক রুহি. পত্রের শোণিতাধিকা, রেটিগ্ভাল 

ব্রণশোথ বা পুয়শোথ বা এবসেস এবং ও 
ঢর & এটুফি বা চিত্রপত্রের ক্ষয়, রেটিন্যাল 

005 7185 এপপ্লেকসি বা চিত্রপত্রে রক্তম্রাব 
যকৃতের ক্ষয়রোগ বা সিরোসিস 
রি রাসিস জব দি এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের "লন বা 

| 

লিভার ৫১. 

57 রি বি চাহি রর যেকোন প্রকার শয্যায় শয়ন করুক না | ৮ 
রোগলক্ষণের পর্য্যায়ক্রমিকতা৷ ৬ 

কেন তাহার অসহনীয় কাঠিন্ান- 

প্রযুক্ত কোমল শয্যাংশের 
অনুসন্ধানে রোগীর অনবরত শয্যার 

রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব ৬ 
রোগের পক্ষঘাতিক বা রসবাতিক 

চতুদ্দিকে স্থান পরিবর্তন ৬ মৌলিকতা 
যোনিপ্রদাহ বা ইন্ফ্রামেশন অব দি রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্তন ৬/০ 

ভাজাইনা ৯৮০ রোগের প্রাুর্ভাব কাল ৬/, 

যোনিতরংস্টব। ভ্যাজাইম্তীল প্রোল্যাপৃসাস্ ৯/* লসীকা গ্রন্থি বা লিশ্ষ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডের 
যোনির আক্ষেপিক সঙ্কোচন বা ভ্যাজাই- প্রদাহ ২1৯ 

নিসমাস, ৯০ লাম্বেগো বা কটিবাত ৭৩ 

রক্তকাশ বা হিমপ্টিসিস ৩%/০  লিখিমিয়া ৃ ৮1৬০ 
রক্তল্রাব বা হিমরেজ, ব্রিডিং ৯।/* লোকো-মোটর-এট্যাকৃসিয়া বা কশেরুকা- 
রক্তহীনতা বা এনিমিয়া ৯0/৯ মজ্জেয় ক্ষয়রোগ ৮/৯ 
রক্তাতিসার বা ব্লাডি ডাইয়ারিয়া ৫/০ ল্যারিষ্রিফ্মাস, ্রাইডুলাম্ বা কণ্ঠনালী- 
রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন ৯/০ .  দ্বার-আক্ষেপ ৩%/০ 

রজকৃচ্ছ বাধক বা ডিসমেনরিয়া ৯০! শব্যা-প্রশীব রজনীপ্রশ্রাব, বা ওয়েটিং 
রজদৌষ বা মেন্ষ্রয়েল ভিজর্ডার . ৯৮* দিবেড ৮1১ 
রজবিকারসন্বস্বীয় ওঁধধের তুলনা ৯৮০ শরীর চালনায় অথবা বিশ্রামে রোগের 

রজোবাহুল্য, আর্তবাধিক্য ব! মেনরেজিয়া ৯%' হাস বাবৃদ্ধি দে 

রতিজ রোগ বা ভিনিরিয়েল ডিজিজ ৭২ শরীর ব! শরীরাংশবিশেষের গঠন- 
রসবাত বা রিউম্যাটিজুম-তরুণ এবং বিশিষ্টতা এবং শরীরবেয়ব সম্বন্ধে 

পুরাতন (কও বা সংকোচনাদি) ৭, রোগীর অদ্ভুত কল্পনা ৬, 
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শরীরাবন্থাপন-বিশিষ্ঠত। বৰা শন্মনোপ- 
বেশনাদি ভিন্্ ভিন্ন অবস্থা, রোগের 
হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ 

শরীরের এক পার্খ বা স্থান আক্রমণ 
অথবা আক্রমণের পর রোগের 

পাশ্বাস্তরে বা স্থানান্তরে গতি 
শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও অপবিভ্রতা ৬/* 

. শিরঃশুল-_অর্ধশিরঃশুল, আঁধকপালি 
মাথাব্যথা ব! হেমিক্রেনিয়া বা 
মেশ্রিম ৮৩/৩ 

শিরঃশুল--বমন বা প্রত্রীব হইলে 
উপশম ৮/ 

৬/০ 

৬০ 

০ 

শিরঃশুল-_বমনযুক্ত বা সিক-হেডেক ৮০০ | 
শিরঃশুল বা! হেডেক-_সর্দিজ, শোণিত- 

সঞ্চয়ী এবং স্ায়বীয় 

শিরঃশুলসংস্রবে দৃষ্টিবিকার বা অন্ধত্ব ৮০০ 
শিরাপ্রসরণ বা! ভেরিকোজ্ ভেন্স. ৯৮০ 
শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগে! ৮০ 
শিরোলুষ্ঠন বা রোলিং অব দি হেড 
শিশু-কলের। 
শিশু-ক্ষয়রোগ 
শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ 

শিশু-রোগ 
শিশুর সবিরাম জ্বর ৬1৮/০ | ৮৮০ 

শুক্র-মেহ বা স্পার্লাটোহির়।-ন্বপ্রদৌষ ৫৮৭ 
শৈতা, তাপ, সিক্ততা এবং আবহাওয়ার 

. পরিবর্তন প্রভৃতি রোগের অথব। রোগের 
হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ ৬/০ 

শোৌণিতসংস্্ট বিবিধ রোগ ৯০ 
শোণিতসঞ্চম়ী বা কর্জেষ্টিভ বিরাম জ্বর ৬1৬/« 
শোণিতল্লাব এবং শোপিতসঞ্চালন 

বিশৃদ্ধখলা ৬৯ 
স্বাসকৃচ্ছ, এবং পাখার বতাদের 

প্রয়োজনীয়তা গ্রসৃতি ৬৮০ 

৮/০ 

৫/০ 

৮৮৪০ 

৮৪০ 

৮৪০ 

৮1০ 

| শ্বাসকৃচ্ছ, বা ডিফিকা ল্ট রেম্পিরেশন ৩ 
স্বাস-যস্থ-রক্তত্রাব ৩/৮%০ 
স্বাসযন্তথরোগ ৩%/০ 

 শ্বাসরোধ-_সাধারণ এবং নবজাত শিশুর 
ূ (এসফিকৃসিয়। নিয়োনেটোরাম) ৩৮৮ ৭ 

স্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়! অথবা জরামুর 
। _ অস্তবেষ্টঝিল্ি প্রদাহ বা মেটাইটিস ৯৬ 
 শ্নেক্মাগুটি চর্দমকীলকের বর্তমীনতা ৬০ 

শ্লৈম্মিক-বিল্লির শুক্ষত। ৬%০ 

ূ সকম্প পক্ষাঘাত বা পারালিসিম 
এজিট্যন্স, ৮৩ 

১ 

। সঙ্গম-বৈকারিকভাব-_সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা : 
এবং অনিচ্ছা বা সঙ্গমে বেদনা ৯1০ 

সন্দিপ্ধতাদি ৬৮৯ 

| সন্ধিবাত ব! আর্থাইটিক ইন্ফ্লামেশন-__ 
ূ হিপ-ডিজিজ ও নি-ডিজিজ, 

প্রভৃতি ৭1০ 
সন্ধিরোগ--সন্ধির ছুর্বলতা এবং নিম্ন 

| া ঝুলিয়। পড়া প্রভৃতি সন্ধি- 
৭1৮০ 

দি এ জরবিকার বা টাইফয়েড টাই- 

ূ ফাস, রেমিটেন্ট এবং লো-রেমিটেপ্ট 
| প্রভৃতি জ্বর 
' সন্িপাত বা টাইফয়েড অবস্থা ৬%/৯ 
সন্নাসরোগ বা এপঙ্লেকৃসি ৮1০ 
বিরাম জ্বর বা! ইণ্টারমিটেন্ট ফিবার ৬/০ 
সময়ানুনারে রোগের হাম অথবা বৃদ্ধি ৬/০ 

৬।৩/০ 

সরলাস্্ বা রেক্টাম মধ্যে বিবিধ 
ক্েশানুভৃতি ৬৮/০ 

সর্ধবাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্ভালশন 
মাইনভাইটিস বা মাস্তকপ্রদাহ ৭1/* 

সাইয়াটিকা ৰা গৃপ্রসী ৮1/০ 
সাংঘাতিকত। ৬/০ 

সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্ ৫/০ 
সাময়িকতা বা! পিরিয়াডিসিটি ৬০/০ 
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সৃতিকা বর বা পিরর্সিরেল ফিবার ৭1. 
হৃতিকাজ্বর বা পিয়র্পিয়াল ফিধার ৬%/' 
হুতিক! ( প্রপবাস্তিক ) রোগ ৯). 
সতিকান্তন্ত বা মিক্ক লেগ, ফ্রেগম্যাসিয়া 

ডলেন্স্ ৯, 

সৃতিকাঙ্ষেপ ব৷ পিক্নর্সিরাল কন্ভাল- 

শন্ ৯ 

স্ুতিকোন্মাদ বা পিয়প্পিরালমেনিয়া 
৭0%০ | ৯|০ 

সুর্ধ্যতাপ--রোগের বা রোগ বৃদ্ধির 
কারণ ৬৬/০ 

সেনাইল ক্যাটার বা বৃদ্ধদিগের বায়ু- 
নালীর সর্দি ৩/১/০ 

সেপ্টিক ফিবার এবং পায়িমিয়”_ দুষ্ট 
পচ ক্ষত হইতে ক্েদ, শবচ্ছেদ 

করিতে হন্তাদির ক্ষত (ডিসেকটিং 
উগ্তস) হইলে শব-ক্রেদদ এবং বিষধর- 
কীট-দংশন বশতঃ বিষ শরীরে 
প্রবেশ ও পুয় শে'ষণ।দি জন্য জ্বর ৬//- 

স্তনরোগ বা ডিজিজেজ অব দি ম্যামারি- 
্র্যাও-স্তনপ্রদাহ, স্তনশুূল এবং 
স্তনীগ্রের ক্ষত প্রভৃতি 

স্তনের ক্যান্সার বা কর্কটাদি অর্ধবদ বা 

টিউমার ৯1০ 

সত্রীজননেক্তিযংরোগ  ৮৮/০ 
' স্্রীজননেত্দ্রি়-রোগ বা ডিজিজেজ অব 

দি ফিমেল জেনারেটিভ অর্গ্যানস, »।* 
স্্ীজননেক্ত্িয়ের চুলকনা ৯1/০ 

স্ত্রীরোগ ডিজিজেজ, অব দি 
উইমেন-_স্ত্রীজনদেক্ছ্িয়রোগ 
এবং গর্ভিনী, প্রসব ও 
প্রপবাস্ত রোগ ৮৮/৩ 

নান অথবা গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা! 
অথবা তাহা! রোগের বা রোগবৃদ্ধির 
কারণ | ৬৬/০ 

৯1৩ 

ূ স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেপ্ট ফিবার ৬//* 

| 
ৰ 

স্নান্নবীয় আঘাত বা শক ৬৪/ 
স্বায়বীর় আঘাত ব! শক ৮1৮ 

স্নায়বীয় রোগ ৮1৯ 

স্নায়বীয় রোগ বা নার্ডান 

ডিরেঞীমেটী ৭1৮5 

্বায়ুশূল বা নিউরেলহজিয়া ৮৮০. 
| স্বাযুশূল, মুখমগ্ুলের বাঁ প্রসোপ্যাল- 
। জিয়া. ফেসিয়াল নিউরেলজিয়া ৮1%* 

স্কোটক বা বন্ধেল্স ৩/০ 

স্বরতঙ্গ ব| হোস নেস ৩//* 

স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা লারিঞ্লীইটিস-- 
তরুণ ও পুরাতন ; ল্যারিঞ্িয়াল 
ক্যাটার বা স্বরযন্ত্-প্রতিগ্ঠায় এবং 
স্বরযন্ত্যন্দ্দা ৩/১/* 

ূ স্বরযস্ত্র (ল্যারিঙ্গস ) রোগ ৩/০/ 
স্বরলোপ ( পক্ষীঘাতিক ) এফনিয়া ৪) 

শ্মরণশক্তির হাস ব৷ অভাব ৬০ 

স্মরণশক্তির হানি 
শ্রাবের প্রকৃতি 

আব অথবা ক্ষ,টিত উদ্ত্েদের হঠাৎ 

৭19/৬ 

৬ 

লোপ কিন্ব। উদ্ভেদের অনুদ্গম ব 

অসম্পূর্ণ উদগমবশতঃ রোগ ৬] 

হাইড্রকেফেলাস বা মন্তিগ্ধোদক ৬1/, 

হাইড্রথোরাকৃস বা বক্ষ-শোথ ৬1/, 

হাইড্রপেরিকাডিয়াম ব হৃছে্ংশোখ ৬।/ 

হাঁপানি, হাপ-রোগ বা এজ.মা ৪১ 

হামজ্বর বা মিজল্স ৬1৯০ 

হার্পিস জষ্টার ব! বর্ত,লাকার বিসর্পিক1 ৩/* 

হাস্য এবং ক্রন্দন ৬, 

হিন্কা বা হিকাফ, সিঙ্গ্যান্টাস ৫/০ 
হিমেটিমিসিস বা রক্তবমন ০/৪ 
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হৃৎপিণ্ডের ছুর্বলত! পক্ষাধাতিক হিমেটুরিয়া বা রক্তমেহ ব! রক্তশ্বাব ৮1৬/* 
হুপশবক কাসি বা ছপিং কফ ৪) 

হৃৎকম্প, স্থন্থেপন ব৷ প্যাল্পিটেশন 
অব দিহার্ট ৯1১/০ 

হৃৎপিও বা নাড়ী-লক্ষণ ৬০ 

হৃৎপিগ-বিবৃদ্ধি বা হাইপরট্রফি অব 
দিহার্ট ৯1০ 

হৃতৎপিগ-রোগ বা হার্ট ডিজিজ হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া ও নির্ীণবিকারী বা ফাংশম্তাল 
ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ ৯1০ 

হৃৎপিগুশূল বা এঞ্জাইনাপেক্টরিদ ৯1, 

হৃৎপিগাদি শোণিত যন্ত্র এবং শোণিত 
হৃষ্ট বিবিধ রোগ ৯1 1 ৯1%* 

. ছুর্ধ্বলতা৷ প্রভৃতি 

হৃৎপিণ্ডের বসাপকুষ্টতা প্রভৃতি 
হৃৎপেশী প্রদাহ প্রভৃতি 
হৃত্বাহাবেষ্ট-বিল্লিপ্রদ্দাহ প্রভৃতি 
হৃদস্তরবেষ্ট-বিল্লিপ্রদাহ প্রভৃতি 
হেক্টিক ফিবার ব! প্রলেপক জ্বর 
হে-ফিবার বা ওযধি-গন্ধজ জ্বর 
ক্ষতরোগ বা আলসার 
ক্ষতান্থ বা সিকেটিক্স 
ক্ষয়রোগ বা ওয়েষ্টিং ডিজিজ, 
ক্ষিপ্রত৷ অথবা মন্থরতা 
কুদ্রান্ষেপ, থল্লী, পেশী-আনর্তন এবং 

সাবসাল টাস টেগিনামাদি 

৬// 

৩1% 

৩।% 

ণ।/ 

৬। 

৬1৪ 



হেখমিওপ্যাথিক ভৈষজায-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংবাদপত্র, খাযাতনাম। 
চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ মহাত্মাগণের মত ।. . 

৮. 276 00100501210) 01 0) 19090. '10 076 2:06077005 01 
07056 11005765150 17) 005 70108785501 10100501021 10 0815 00000 
165 17) 006 1801 0720 10 15১ 0 001 1000%15985, 0) 0015 19001 0110 
[100 17) 13217£5]1 11) ১/10101) 0)0.0017)109115012 01 00817906 00601017)65 15 
£1€1) 105 009 179:01017561706 200 আ]] 15০09801002, ৮ ৯ 

7/4 77487122126, 72-5-2 

*₹.+.%.:0176 10119155510) 156 00১01 05 0১ ৪. 01956 [67058] ০0 15 
৮০10176 15 10180101528 50100655101 20660210120 0:000010 & 10007050- 
7020010 11915109, [150102 6171060015 66660101016 056 01 01) 70:016551013- 
2] 1001) 25 ৮৮61] 2501 006 50006171210. 2. 015111001 £211) 00 076 115 ০9 
1707002010801)10 (6201565 10) 136755811, [10 00150105101) ৪1956 00 
11651150101) 10) 19001017)617017)0 1106 10001 10 101)6. 17701106০04 2]1 196150159 
10161765060. 11) 1301)0501920])9 8200 0950 0120 10 ৮1]1 50096011) 8810 005 
[0710196) 101206 11) 0106 65011190101] 01 1016 00019110, % ঈ ৯ 

7%2 441772742 772347 22727) 27532 

++. ঈ*. 11017705070800010 01010010100 0৮16 2150 009 55007905055 
[76700610101 05 51001600 01 11215712, 1400102. ৮111 ৮৮০1] 16108) [6:0591] 
09 211, ৬10) 005 210 2 £০০০. 1785 0101025 21]1061/05 020 06 
50006550115 06860. ৮101)096 01)6 11611) 019 00105510127), ৯ ৯৮ 

7//2514145/7/2%) 561 6১ 1975, 

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় একোনাইট, বেলেডোন। ব্রাইওনিয়া 
হিপার সালফার প্রভৃতি ৯টি অতি প্রয়োজনীয় ওষধের গুণ ও বাবহার 
প্রণালী সরল ভাষায় বর্ণন! করিয়াছেন। ধাহার! লেখাপড়া কম জানেন, 
তাহারাও এই পুস্তক পাঠ করিয়। ওঁষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন । 

২১শে শ্রাবণ, ১৩১৯ । 

* * * কোন রোগীর চিকিৎসা! করিতে হইলে বহু ওঁষধের মধ্যে 
কোন্টি ঠিক ওষধ তাহা নির্ণয় করিতে অনেক সময় অকুলে ভাসিতে 
হয়, এই অকুলে কুল মিলাইয়া৷ দেওয়াই জগৎ বাবুর 'এই পুস্তকের 
উদ্দেশ্তা। আমর! প্রচলিত বাঙ্গাল! প্রথিতনাম প্রায় সকল হোমিও- 
প্যাথিক ভৈধজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলিই দেখিয়াছি, কিন্তু এপ্রকার বিশদ ও 
বিস্তীর্ণভাবে ওষধের গুণ ও পরস্পরের পার্থক্যবিচার় কোন গ্রন্থেই দেখি 
নীই। *** পাবনা হিতৈবী, ৭ই আগষ্ট, ১৯১২। 



€ 2) 

৩২ নং কর্ণওয়ালিশ হট, ২৯-৫-১২। 

প্রিদ্ন বন্ধু জগৎ বাবু, 

আপনার ভৈষজাবিজ্ঞীন পাঠ করিয়৷ উপকৃত ও আনন্দিত হইলাম । 
ইহা বঙ্গভাষায় চিকিৎসাশান্ত্র বিষয়ে যুগান্তর করিবে । 

আপনার ন্নেহের-_শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগ্তপ্ত, এল্, এম্, এস্। 
[1855 80705 00700881006 হি ৮010106 01 131)915179152 11102, 

/0667 5 75 00116950170, 0, ংক- 2006 9০০1 15 2 ৮৪: 
[5217)60 01620521770 00010 200. 10 ৬1111061000060500520696 09 
01056 ৮710 ০%0 1215 006 0:0081915 0£ 021510119 £০108 0008081 1০ 

(2/2///2, ৩7). বাশার ছল ঠা ০৮2 হি 2, ৮, 

2710121176) 701. £707710:0164/710 72022 072 

34 0 লছএািহ 2092, 

07//422. 

271 //17) 7012. 

কস +10115 052. 0৮ 02012566075 05010751619 8 টি 0581011 
00 10 01250000615 20005601051 500057705৮৯ 

08115 9 তে, 

97), 21২51 ৮ তে ঞিঞ 00700), 2, 1) 

1419 1)6521 18820 13198, | 

পাঁবন1, ২৬শে মার্চ, ১৯১২ । 

* আমার বিশ্বাস ইহা নিজগুণে শিক্ষার্থগণের চিত্তীকর্ষণে সমর্থ 

হইবে । 
অনুগত, 

শ্রীধাদবচন্দ্র গোস্বামী । 
প্রিয় জগৎ বাবু 

প্রায় একমাস পুর্বে একটি ৫ মাস বয়স্ক শিশুর কঠিন প্রফার 
71090017805 চিকিতনার জন্ত আমি আছত হই।. ্গীড়া দেখিয়া 
0১911000182) কি 15০91001017) উপযোগী তাহা। 17817777010 ও 



(3) 

৪9) এর আমার যে বাঙ্গাল! অনুবাদ আছে তাহ! দেখিয়া স্থির করিতে 
না পারিয়া চিস্তিত হইলাম। তখন আপনার পুস্তকের কথা স্মরণ 
হওয়ায় তাহাতে এই ছুই ওষধের প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুৰিয়া! 010911001)- 
101) দেওয়ায় শিশুটির জাবনরক্ষা ও আমার মুখ রক্ষা হইল। ইতি। 

শ্রীআনন্দগোপাল গুই। ৬ই আগষ্ট, ১৯১২1. 

* * * প্রত্যেক ওষধের ক্রিয়া, প্রয়োগ, লক্ষণ ও সমতুল্য ওষধের . 
সহিত তুলনা! অতি বিশদ ও স্থন্দরভাবে আলোচিত হইতেছে । এই 
পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে ইহা বাঙ্গাল! ভাষায় হোমিওপ্যাথিক ভৈষজা- 

বিজ্ঞানের একটি অমূল্য রত্ব হইবে । * * * 

স্ুরাজ, পাবলা_২২শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল, ৫ই মে, ১৯১৩। 
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গাহ্স্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! বিজ্ঞান সম্বন্ধে খযটতনাম। 

চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের মত । 

34, মিছ; [08 0ক15002া2ঞ, 
70 4421545%) 79215. 

119 062৮7192820 13200, 

আপনার গাহৃস্থা স্বাস্থা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা! বিজ্ঞান পুম্তক- 
খানি পাইয়! অত্যন্ত সুখী হইলাম। এরপ পুস্তক হোমিওপ্যাথিক উন্নতি 
ও বিস্তারপক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহার মধ্যে এনাটমি ও ফিজিওলজি 
সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া খুব ভালই করিয়া- 
ছেন। আমার.চিকিৎসাতত্ব পুস্তকে এনাটমি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। 
আপনি ফিজিওলজিও দিয়াছেন এবং তাহার কতকগুলি ছবি দিয়! 
পুস্তকের উপকারিতা বুদ্ধি করিয়াত্ছেদ। ভরসা করি এ পুক্তকের বহুল 

প্রচার হইবে। ইতি | 
নিঃ জ্ীপ্রতাপচন্ত্র মজুমদার, (এম; ডি) 
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ডাক্তার জগচ্চন্ত্র ইতঃপূর্কেই স্থুবৃহ হোমিওপ্যাথিক “তৈষজ্য বিজ্ঞান 
প্রণম্নন করিয়া সুধী সমাজে যশস্বী হইয়াছেন । আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নে 
তাহার সেই যশঃ আরও স্থপ্রতিষ্টিত হইল। সমগ্র গ্রন্থথানিকে 
আমর! মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ইহার প্রথম 
ভাগে মনুষ্যের দেহসংস্থানতত্ব আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা 
ভাষায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রন্থ এতাবৎ যে কয়খানি প্রকাশিত 

হইয়াছে তাহার কোনখানিতেই দেহ সংস্থানের ও দৈহিক যন্ত্রনিচয়ের 
স্বাভাবিক ক্রিয়া সন্বন্ধীর কোন জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়! 
আমরা অবগত নহি। জগত্বাবুর এই গ্রন্থ এই হিসাবে সম্পূর্ণ অভিনব 
প্রকারের-_-অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইয়াছে । 

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে স্বাস্থারক্ষার কতকগুলি মুলতত্ব স্থলভাবে নিহিত 
রহিয়াছে । আলোচা পুস্তক একাধারে যেমন চিকিৎসাথিগণের 
উপযোগী হইয়াছে, এই অংশের সন্নিবেশ দ্বারা স্বাস্থারক্ষার্থী প্রত্যেক 
গৃহীর পক্ষেই ইহা মহামুল্য রত্ববিশেষ হইয়াছে । গ্রন্থকারের মতে 
এই পুস্তক সাধারণ ভাবে গৃহস্থ লোকের পক্ষেই বিশেষরূপে উদ্দিষ্ট। 

ইহার তৃতীয় ভাগে চিকিৎসাসন্বন্বীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিবৃত 
রহিয়াছে । সাধারণভাবে শিক্ষিত গৃহস্থের পক্ষে ইহাকে উপযোগী 
কন্িবার জন্ত যাহ! স্থুসাধ্য ও প্রকৃত কাজে লাগিতে পারে, তাহাই 

সবিস্তার এবং বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । চিকিৎসা ব্যব্দায়নিগণ 
ইহা! দ্বারা প্রসুত উপকার ত পাইবেনই পরন্ত দরিদ্র পল্লীবাসীদের 
পক্ষে চিকিৎস! যেরূপ সাধ্যাতীত, তাহাতে এরূপ একখানি উপাদেয় 
পুস্তক প্রত্যেক ঘরে রক্ষিত হইলে অসময়ে ইহা দ্বারা যে অশেষ 
উপকার হইবে তাহা আমর নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ।__ন্ুরাজ 

আষাঢ়) ১৩২৪ । 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! বিজ্ঞান । 
আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছুই জানি না; তবে এইমাত্র বলিতে 

পারি, যে, এমন রহুদর্শা চিকিৎসকের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল 
যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট আদৃত 
হইবে--ভারতবর্ষ 
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_* কলিকাতা, ১৭ই আষাঢ়, রবিবার । 

গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা-বিষয়ক । 

পুস্তকের প্রথমেই সহজ সরল ভাষায় ও চিত্রের সাহায্যে এনাটমি 

ও ফিজিওলজির প্রধান বিষয়গুলি সুম্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে । ইহাতে 
যে চিকিৎসা কার্ধয অনেকাংশে সহজ হইবে ইহা বলাই বাহুল্া) 

'স্কাহার পর রোগ নির্ণর, চিকিৎসা, পথ্য ব্যবস্থা, আঘাত ও বিষ-চিকি ংসা, 

স্বাস্থাতত্ব ও অন্ঠান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। 
এক কথায় সমস্ত গৃহ চিকিৎসা! কারা ইহা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন 

হইবে। আমর! এই পুস্তকের বহুল প্রচার কাঁমন1*করি। _ বাঙ্গালী 

বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড সন্বদ্ধে সংবাদপত্র ও 

খ্যাতনাম। চিকিৎমকগণের কতিপয় অভিমত । 
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“বিনয় নিবেদন, 

আপনার প্রর্ঠীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা! বিজ্ঞান পুম্তকথানি পাঠ 
করিয়া আনদ্দলাভ করিলাম। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে ।, 
ইহা! গৃহস্থ ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইবে। এরা” 
গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। অন্তান্য খণ্ডের ন্যায় ইহা' 
লাদরে পঠিত হইবে ইহা! আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ইতি”১৯শে শ্রার্। 
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